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LLLISTAT 

 
Béns Arquitectònics. Elements i conjunts arquitectònics (EA i CA) 
12. ARQUITECTURA RESIDENCIAL URBANA MITGERES (ARU/M) 
 
 
 
CODI          Nom 
ARU/M.001.EA Casa Masover 
ARU/M.002.CA Conjunt d'habitatges del carrer de Sant Antoni 
ARU/M.003.CA Conjunt d'habitatges del carrer Major 
ARU/M.004.EA Casal de l'Estudi 
ARU/M.005.EA Quadra de Cal Campaner 
ARU/M.006.CA Cases del carrer de la Rosa, 8-10 
ARU/M.007.EA Cases del carrer de l'Església 
ARU/M.008.EA Casa de la Travessia de l'Església 
ARU/M.009.EA Casal d'en Ferrer Sibiula 
ARU/M.010.EA Casal d'en Guillem Borriana 
ARU/M.011.CA Conjunt d'habitatges del carrer del Pedregar 
ARU/M.012.EA Casa Baygual 
ARU/M.013.EA Casa Turull 
ARU/M.014.EA Casa Antoni Casanovas 
ARU/M.015.EA Casa Bru 
ARU/M.016.EA Casa Taulé 
ARU/M.017.CA Cases Manent 
ARU/M.017.01.EA Cases Manent, núms. 12-14 
ARU/M.017.02.EA Cases Manent, núm. 16 
ARU/M.017.03.EA Cases Manent, núm. 18 
ARU/M.018.EA Casa Tarradas 
ARU/M.019.EA Casa Isidre Fochs 
ARU/M.020.EA Casa Manau 
ARU/M.021.EA Casa Bartolomé Guasch 
ARU/M.022.EA Casa Rof 
ARU/M.023.EA Casa Trullàs 
ARU/M.024.EA Casa Francesc Llonch 
ARU/M.025.EA Casa Molins 
ARU/M.026.EA Casa Isard / Llonch 
ARU/M.027.EA Casa Brujas 
ARU/M.028.EA Casa Buxó 
ARU/M.029.EA Casa Nogués 
ARU/M.030.EA Casa Prats 
ARU/M.031.EA Casal Vila i Fusté 
ARU/M.032.EA Casa Gorina Morató 
ARU/M.033.EA Casal de la plaça del Gas 
ARU/M.034.EA Casa de la plaça de Marquilles 
ARU/M.035.EA Cal Darder 
ARU/M.036.EA Casa Enric Turull 
ARU/M.037.EA Voltes de l'Oliver 
ARU/M.038.EA Casa Tamburini 
ARU/M.039.CA Conjunt de cases d'en Comadrán 
ARU/M.040.EA Casa Mató 
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 ARU/M.041.EA Casa Joan Baptista Ponsà 
ARU/M.042.EA Casa del carrer de Josep Renom 
ARU/M.043.EA Casa del carrer de Capmany 
ARU/M.044.EA Casa Gambús 
ARU/M.045.EA Casa Farmàcia Blanchart 
ARU/M.046.EA Casa Humet 
ARU/M.047.EA Casa Serra 
ARU/M.048.EA Casa Jaume Brutau 
ARU/M.049.EA Casal del Centenari 
ARU/M.050.EA Casa del carrer de Riego 
ARU/M.051.EA Casa Balsach 
ARU/M.052.EA Casa Àngela Solà 
ARU/M.053.EA Casa i magatzem Selvas 
ARU/M.054.EA Casa i despatx Maria Sampere 
ARU/M.055.CA Cases M. Baygual 
ARU/M.056.EA Casa Magdalena Baygual 
ARU/M.057.EA Casa del carrer de Quevedo, 10 
ARU/M.058.EA Casa del carrer de Turull, 53 
ARU/M.059.EA Casa del carrer de Sant Cugat, 1 
ARU/M.060.EA Casa del carrer del Sol, 108 
ARU/M.061.EA Casa Gambús 
ARU/M.062.EA Casa Agnès Singla 
ARU/M.063.EA Casa del carrer de Cervantes, 67 
ARU/M.064.CA Cases de la Rambla 
ARU/M.065.EA Casa de la Rambla, 243 
ARU/M.066.EA La Funerària 
ARU/M.067.EA Casa del passeig de la plaça Major, 34-36 
ARU/M.068.EA Casal Buxó 
ARU/M.069.EA Casa Joan Romeu 
ARU/M.070.EA Casa Casajoana 
ARU/M.071.EA Casal del carrer de Sant Quirze, 35 
ARU/M.072.EA Casal al carrer de la Salut, 46 
ARU/M.073.EA Casa i magatzem Antoni Borràs 
ARU/M.074.EA Casal Rosa 
ARU/M.075.EA Casal Duran 
ARU/M.076.EA Casal al carrer de les Planes, 7 
ARU/M.077.CA Cases de Rengle del carrer del Sol 
ARU/M.078.CA Conjunt de dues cases de Joan Llenas 
ARU/M.079.CA Conjunt de cases d'en Salvany 
ARU/M.080.CA Cases de Rengle d'en Pere Turull 
ARU/M.081.CA Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 
ARU/M.082.CA Cases de Rengle del carrer de l'Estrella 
ARU/M.083.CA Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera 
ARU/M.084.CA Cases de Rengle d'en Josep Mañosa 
ARU/M.085.CA Cases d'en Rafael Llonch 
ARU/M.086.CA Cases de Rengle de la plaça dels Usatges 
ARU/M.087.CA Cases de Rengle del carrer del Taulí 
ARU/M.088.CA Cases de Rengle d'en Guitart Fortuny 
ARU/M.089.CA Cases de Rengle del carrer de Tetuán 
ARU/M.090.CA Cases de Rengle del carrer del Sol 
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 ARU/M.091.CA Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors 
ARU/M.092.CA Cases de Rengle del carrer de Joan Plans 
ARU/M.093.CA Cases de Rengle del carrer de Sant Pau 
ARU/M.094.CA Cases de Rengle del carrer de Montserrat 
ARU/M.095.CA Rengle d'habitatges de la Rambla 
ARU/M.096.CA Cases de Rengle del carrer de la Parellada 
ARU/M.097.CA Cases de Rengle dels c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 
ARU/M.097.01.EA Casal residencial 
ARU/M.098.CA Cases de Rengle dels c. de Riego, 82-86-88-90 i de Turull, 86 
ARU/M.099.CA Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer 
ARU/M.100.CA Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana 
ARU/M.101.CA Cases de Rengle del carrer de Sant Llorenç 
ARU/M.102.CA Cases de Rengle d'Anselm Badia 
ARU/M.103.CA Cases de Rengle del carrer de Corominas, 99-105 
ARU/M.104.CA Conjunt de cases d'en Ramon Duran 
ARU/M.105.CA Conjunt de cases del carrer de la Rosa, 26-32 
ARU/M.106.EA Casa Baciana 
ARU/M.107.EA Casa Pau Gambús 
ARU/M.108.EA Casa del carrer Major, 79-81 
ARU/M.109.EA Casa de Marcos Manich 
ARU/M.110.EA Casa Armengol 
ARU/M.111.EA Casa Escaiola 
ARU/M.112.EA Edifici Morral 
ARU/M.113.EA Edifici d'habitatges d'en Mateu Brujas 
ARU/M.114.EA Casa Ramón Costajussà 
ARU/M.115.EA Edifici Fayos 
ARU/M.116.EA Edifici Banc de Bilbao 
ARU/M.117.EA Edifici d'habitatges d'en Francesc Ruhí 
ARU/M.118.EA Edifici d'habitatges d'en  Boi Ventura 
ARU/M.119.EA Edifici Residencial de la Via de Massagué, 19 
ARU/M.120.EA Edifici d'habitatges del carrer del Sol 
ARU/M.121.EA Casa del carrer d'en Font 
ARU/M.122.EA Edifici d'habitatges del carrer del Montseny 
ARU/M.123.EA Casa del carrer de Covadonga 
ARU/M.124.EA Habitatge bifamiliar del carrer de Borràs 
ARU/M.125.EA Casa al carrer de Sant Joan, 37 
ARU/M.126.EA Casa al carrer de Sant Joan, 39 
ARU/M.127.EA Casa al carrer de Sant Joan, 41 
ARU/M.128.EA Casa al carrer de Sant Joan, 43 
ARU/M.129.EA Edifici d'habitatges del carrer de la República 
ARU/M.130.EA Casa de la Rambla, 237-239 
ARU/M.131.EA Casa del carrer de la Creueta, 68 
ARU/M.132.EA Casa del carrer de la Creueta, 65 
ARU/M.133.EA Casa del carrer de la Rosa, 12 
ARU/M.134.EA Edifici del carrer de la Rosa, 14-24 
ARU/M.135.EA Casa del passeig de la plaça Major, 47-49 
ARU/M.136.EA Casa del passeig de la plaça Major, 39-43 
ARU/M.137.EA Casa del passeig de la plaça Major, 33 
ARU/M.138.EA Casa del passeig de la plaça Major, 15-19 
ARU/M.139.EA Casa del passeig de la plaça Major, 54 
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 ARU/M.140.EA Casa del passeig de la plaça Major, 50-52 
ARU/M.141.EA Casa del passeig de la plaça Major, 48 
ARU/M.142.EA Casa del passeig de la plaça Major, 44-46 
ARU/M.143.CA Casa de la Farmàcia Llop 
ARU/M.143.EA Casa del passeig de la plaça Major, 58 
ARU/M.144.EA Casa de la Vídua 
ARU/M.145.CA Edificis d'habitatges plurifamiliars al carrer de Sant Cugat 
ARU/M.146.EA Casa de la Via de Massagué, 15 
ARU/M.147.EA Edifici residencial del carrer de la República 
ARU/M.148.EA Edifici residencial del carrer de Ferran Casablancas 
ARU/M.149.EA Casa del carrer de la Creueta, 64-64 Bis 
ARU/M.150.EA Edifici de la Caixa de Pensions 
ARU/M.151.EA Edifici de la Cambra de Comerç 
ARU/M.152.EA Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) 
ARU/M.153.EA Casa del carrer de la Creueta, 62 
ARU/M.154.CA Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 
ARU/M.155.EA Casa al carrer de la Creueta, 71-73 
ARU/M.156.EA Casa al carrer de la Creueta, 40-42 
ARU/M.157.EA Edifici La Granja 
ARU/M.158.EA Casa al carrer de Sant Feliu, 5 
ARU/M.159.EA Casa al carrer de l'Estrella, 114 
ARU/M.160.CA Conjunt de dues cases al carrer de Fèlix Amat, 64-66 
ARU/M.160.01.EA Casa al carrer de Fèlix Amat, 64 
ARU/M.160.02.EA Casa al carrer de Fèlix Amat, 66 
ARU/M.161.EA Casa al carrer de Garcilaso, 8-10 
ARU/M.162.EA Casa al carrer de l'Estrella, 172 
ARU/M.163.EA Casa del carrer de Jovellanos, 60 
ARU/M.164.EA Casa al carrer Major, 52-54 
ARU/M.165.EA Casa Camil Fàbregas 
ARU/M.166.CA Conjunt de tres cases al carrer de Pau Claris 
ARU/M.167.CA Casa i Magatzem al carrer del Montseny 
ARU/M.168.EA Casa Ramon Puig Renom 
ARU/M.169.EA Casa de Guillem Matarranz 
ARU/M.170.CA Cases del carrer de Sant Pau, 61-65 
ARU/M.171.EA Casa del carrer de Sant Pau, 22 
ARU/M.172.EA Casa del carrer de Ribot i Serra, 82 
ARU/M.173.EA Casa al carrer de Sallarès i Pla, 106 
ARU/M.174.EA Casa del carrer de Sallarès i Pla, 102 
ARU/M.175.EA Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 9-11 
ARU/M.176.EA Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 13 
ARU/M.177.EA Casa amb jardí al carrer de Josep Renom, 14 
ARU/M.178.EA Casa amb jardí a la carretera de Prats de Lluçanès 
ARU/M.179.EA Casa amb jardí al carrer de Calassanç Duran, 140-142 
ARU/M.181.EA Casa al carrer de Vila Cinca, 29 
ARU/M.182.EA Casa al carrer de Vila Cinca, 38-40 
ARU/M.183.EA Casa al carrer de Vila Cinca, 14-16 
ARU/M.184.EA Casa al carrer de Vila Cinca, 6-8 
ARU/M.185.EA Casa al carrer de Latorre, 79 (Gran Via) 
ARU/M.187.EA Casa al carrer de Ribot i Serra, 154 
ARU/M.188.EA Casa Capella 
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 ARU/M.189.EA Habitatge de renda al carrer de l'Illa, 6-8 
ARU/M.191.CA Cases del carrer del Jardí, 68-70 
ARU/M.192.EA Torre Rama Fides
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Casa Masover ARU/M.001.EA

DADES BÀSIQUES

425509 y = 4599836Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5601017DG2050B 302 579 PB+2

Carrer  Sant Quirze, de, 22
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Casa Masover ARU/M.001.EA

Desconegut

Elements Edifici de caràcter agrícola urbà, construït entre el S. XVI i XVIII, de tipologia entre 
mitgeres. Presenta la disposició característica de les masies urbanes: àmplia porta 
d’accés en planta baixa, dues plantes pis amb balcons i assecador de gra a les golfes. 

L’entrada amb cancell dóna a una sala coberta amb volta. Com a cossos annexes a la 
casa consten el corral i celler. Aquest últim ha estat totalment modificat.

La façana que dóna al carrer, de planta baixa, dues plantes pis i golfes, es caracteritza per 
tenir totes les obertures amb arcs rebaixats. A la planta baixa s’hi troba la porta d’accés 
prou àmplia per poder-hi entrar els carros; a les plantes pis hi ha un balcó i una petita 
finestra a cada una, i a les golfes el tancament està format per tres arcs sustentats per 
pilars quadrats. 

De manera més precisa, la façana principal compta amb una opaca planta baixa on s’hi 
troba la porta d’accés actualment protegida per una petita barbacana. Les plantes pis es 
composen a partir de dos eixos verticals que corresponen a una petita finestra situada 
sobre la porta d’accés de la planta baixa, i un balcó. Cal dir que el balcó de la planta 
segona no està alineat amb el balcó de la planta primera sinó amb un dels arcs de les 
golfes. Les golfes, molt més lleugeres, compten amb tres obertures, la del centre més gran 
que les laterals, sustentades per pilars quadrats i amb una barana de peces ceràmiques 
col·locades formant uns rombes. Murs de façana segurament construïts amb tàpia. 
L’acabat de la façana del cos principal és d’estuc.

La coberta és a dues aigües i carener paral·lel a les façanes principal i posterior, amb 
petita cornisa que suporta la canal ceràmica encadellada acabada amb teula àrab.

Context Casa entre mitgeres al carrer de Sant Quirze, 22. Actualment ubicat al barri del Centre de 
Sabadell.

Ús actual Pizzeria - Restaurant Viena

Cronologia Segle XVI-XVII

Ús original/altres Residencial aïllat - activitat agrícola

Façanes/Coberta Bon estat de conservació en el seu aspecte exterior.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.53.AM  Carrer de Sant Quirze

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.2

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, d’arrel 
popular, que es materialitza entre els segles XVII i XVIII. A través seu es 
preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric d’un 
moment determinat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. Altrament, es reflecteix la posició 
propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la indústria i 
el comerç.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Casa Masover ARU/M.001.EA

Informació històrica La planta baixa, molt possiblement, era utilitzada per guardar el carro i els estris del camp. 
Els dos pisos estaven destinats a habitatge de la familia, i la part superior, les golfes, 
servien per assecar el gra.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial FERRERUELA LEGUA, Vicente: Estudio patrimonial del edificio situado en la calle de 
Sant Quirze, 22 de Sabadell. TAIDO. Mayo 2021.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat. Per aquesta raó caldrà procedir, al mateix temps, a una adequació que elimini 
els elements contraris als valors inherents de la façana i/o la coberta, així com al 
tractament específic de les mitgeres, si s’escau.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, el sistema constructiu derivat de l’arquitectura 
popular i tradicional, així com la simplicitat en la composició i el tractament 
de la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg del 
segle XVI-XVII.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica tradicional en els carrers del 
centre històric.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici principal de planta baixa, dues plantes pis i golfes, delimitat en el plànol normatiu.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca
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Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Conjunt d'habitatges del carrer de Sant Antoni ARU/M.002.CA

DADES BÀSIQUES

425550 y = 4599959Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702049DG2050B 75 164 PB+2

5702002DG2050B 86 178 PB+2

Carrer  Sant Antoni, de, 31-33
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Conjunt d'habitatges del carrer de Sant Antoni ARU/M.002.CA

Conjunt / Ambient Edifici de caràcter agrícola urbà, seguint el model de l'arquitectura popular-tradicional, 
construït entre els segles XVII i XVIII i d'autor desconegut. Segueix la tipologia entre 
mitgeres, amb front a dos carrers oposats, desenvolupat en planta baixa i dues plantes 
pis,  amb coberta a dues aigües i carener paral.lel a les façanes principal i posterior. 

Presenta algunes característiques pròpies de les masies urbanes: àmplia porta d’accés en 
planta baixa i plantes pis amb balcó. L’assecador de gra, situat generalment a les golfes, 
en aquest cas desapareix o podria haver estat ubicat en la segona planta de l'habitatge 
amb núm. postal 33, segons s'intueix per les seves obertures.

Context Conjunt edificatori dins l'àrea urbana del centre històric de la ciutat.

Ús actual En desús

Ús original/altres Cases menestrals

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes. Revestiment del parament vertical en 
un estat de conservació dolent especialment a les parts del coronament sota la cornisa 
general i que és motivada per la presència d'humitats i eflorescències. També s'aprecien 
desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes com en les 
llosanes dels balcons -que han estat protegides per una xarxa a fi d'evitar la caiguda de 
parts objecte de despreniment.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.45.AM Carrer de Sant Antoni.

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.24

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, 
d’arrel popular, que es materialitza entre els segles XVII i XVIII. A través 
seu es preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric 
d’un moment determinat.

Conjunt interessant per la contribució en l'evolució i transformació de 
l'estructura urbana a l'entorn del teixit històric central. Altrament, es 
reflecteix la posició propera a camins o carreteres com estructura 
estratègica per la indústria i el comerç.

Conjunt d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica característica, el sistema 
constructiu derivat de l’arquitectura popular i tradicional.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
en la formació evolutiva de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori determinada per:
- Façana (ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals i/o decoratius, etc). 
Inclou la protecció dels esgrafiats que hi afloren i la composició commemorativa formada 
per 6 rajoles de valència decorades i un graffitti històric 
- Nivells dels forjats i disposició d'estructures portants
- Elements originals de l'interior a partir de les conclusions de l'estudi patrimonial



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer de Sant Antoni ARU/M.002.CA

Observacions A la façana es troba una composició commemorativa fomentada per l'Orfeó de Sabadell i 
l'Agrupació permanent de veïns del carrer de Sant Antoni on hi ha un refrany del Mestre 
Lluís Millet que diu: "La vida és força, i la força necessita esplai, i el més bell esplai de la 
vida és el cant". A la façana aparegué un grafitti històric realitzat pel Partit Socialista 
d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) que deia "No a la constitució de 
1978".

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà els elements 
objecte de conservació. En aquest sentit es manifesta la voluntat d’integrar en la nova 
construcció elements característics i identificadors associats als valors de cadascun dels 
béns, en funció del seu estil i/o període com: el paviment hidràulic, el cancell, la ceràmica 
als arrimadors i les reixes, per exemple.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer de Sant Antoni ARU/M.002.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer Major ARU/M.003.CA

DADES BÀSIQUES

424988 y = 4600841Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5010207DG2051B 488 640 PB+1

Carrer  Major, 57-57-59



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer Major ARU/M.003.CA

Conjunt / Ambient Conjunt format per tres habitatges mitgers (un dels quals fa cantonada amb un passatge), 
de planta baixa i pis. 

La façana principal del conjunt dóna al carrer Major on també s'aprecia la vessant de la 
coberta. Les tres façanes, perfectament alineades una amb l’altre, tenen la seva porta 
d’accés a planta baixa, sense ordre compositiu clar dins el conjunt. A planta primera, 
cadascuna d’elles compta amb una finestra de reduïdes dimensions, a voltes sobre la 
porta d’accés i a voltes a l’altre costat.  

La façana lateral d’una de les cases, on s’hi llegeix clarament la pendent de la coberta, no 
compta amb un ordre compositiu clar.

Les tres façanes principals, totes elles amb emmarcaments rectangulars, no compten amb 
clars ordres compositius, tot i que pot arribar a llegir-se’n un cert ordre. Dues d’aquestes 
han patit modificacions al llarg dels anys, apareixent-ne noves obertures a planta baixa. 

La coberta és a dues aigües, amb ràfec amb tortugada donant a carrer i canal ceràmica 
encadellada vista. El carener és paral·lel a les façanes principal i posterior. La trobada de 
les dues vessants fa un desnivell, essent l’alçada superior a la banda posterior.

Context El conjunt es troba dins l’àrea urbana del centre històric de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Unihabitatges

Ús original/altres Cases menestrals

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Tot i això cal fer notar que el revestiment de pedra al sòcol de l'edifici ha modificat les 
característiques formals del conjunt edificatori. 

Els tres habitatges pateixen despreniments de l’acabat de façana, podent-se arribar a 
veure tàpia i obra de maó massís. S'estima un bon estat general de la coberta a través de 
la imatge expressada en la visió parcial del bé.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.23.AM Carrer Major / 
AEA.61.BARP Carrer Major de la 
Creu Alta

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.25

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, 
d’arrel popular, que es materialitza entre els segles XVIII i XIX. A través seu 
es preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric 
d’un moment determinat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer Major.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer Major ARU/M.003.CA

Bibliografia AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 425/1923

Informació històrica El nucli poblacional de la creu alta es comença a formar a partir de 1772.

El 5 de juny de 1923, Miguel Estruch Serraboguna, propietari i veí d’aquest immoble, 
encarrega la construcció de la teulada del cobert del pati de la finca (AHS, Fons municipal, 
Llicències d’obra, 425/1923).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes. L’estudi patrimonial precisarà, si s’escau, els elements objecte 
de conservació.

Qualsevol intervenció haurà de preservar el model parcel·lari i les alineacions de carrer 
existents.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer Major ARU/M.003.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del conjunt

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de l'Estudi ARU/M.004.EA

DADES BÀSIQUES

425584 y = 4599874Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa del Comú, Casa Consistorial

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702039DG2050B 166 330 PB+1

Carrer  Rosa, de la, 36
Carrer  Gràcia, de, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de l'Estudi ARU/M.004.EA

Desconegut; Estany i Casals, Rafael, m.o.

Elements Edifici de nova planta, construït a partir de la composició volumètrica i de façanes de 
l'antic Casal de l'Estudi. Allò que el fa singular són la composició volumètrica reproduïda a 
partir de l’estudi documental de l’edifici original que fou malmès.

La composició de la façana, reprodueix les obertures i elements arquitectònics de 
l’original. També destaca la formalització de la cantonada que és arrodonida.

L’edifici de dues plantes té dues façanes ben diferenciades. La primera, la del carrer d’en 
Rosa, té una composició clarament simètrica, amb tres portes en planta baixa i tres portes 
en planta pis unides per una balconada contínua. La porta central, tant en planta baixa 
com en planta pis sempre és una mica més ampla i alta, amb la llinda lleugerament 
arrodonida. Mentre que les obertures a banda i banda són de dimensions una mica 
inferiors i les de la planta baixa tenen la llinda horitzontal. Té també un coronament en 
forma de frontó lleugerament escalonat.

La segona, la façana del carrer de Gràcia, té una composició més curiosa, ja que 
aparentment no té un ordre compositiu. Les obertures tenen diferents alçades i algunes es 
desenvolupen com a finestres i d’altres com a balconera, tot i que només una gaudeix de 
llosa per al balcó. Cal destacar també les llindes i brancals que enquadren algunes 
obertures d’aquesta façana. El vall o fossat, també del segle XIV (element per localitzar 
amb propers treballs arqueològics).

Context L'edifici es troba a la cantonada formada entre el carrer de Gràcia i el  carrer d’en Rosa al 
nucli històric de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1602/1835/1846/1886

Ús original/altres Habitatge

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. JA.01.BARP / AD.01.EA Muralla de 
Sabadell. V.16.AM Carrer de Gràcia / 
V.43.AM Carrer de la Rosa

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.31

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, d’arrel 
popular, que es materialitza entre els segles XVII i XVIII. A través seu es 
preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric d’un 
moment determinat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de l'Estudi ARU/M.004.EA

Bibliografia El casal de l'estudi. Autor:Roig Deulofeu, Albert.

Informació històrica Casa construïda sobre el fossat i bastida aprofitant un pany de muralla. Durant el s.XVII es 
va anar amortitzant, poc a poc, el fossat. El cos central de la parcel·la correspon a l'Estudi 
de Primeres Lletres, edificat per part del Comú de la Vila, l'any 1602, aquesta, sembla ser, 
és la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les primeres de 
Catalunya. L'any 1846 hi ha una ampliació de l'antiga escola amb la construcció d'una 
casal en un pati que hi havia a continuació del c/de Gràcia (direcció nord). 

En una de les estances, sembla ser, que s'hi reunien el Consell de la Vila.

En l'indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l'Estudi. 

L'any 1867 es construeix, en l'espai de la placeta de l'Estudi un casal.

L'any 1885 es procedeix a la venda per subhasta de tot el conjunt, l'any 1886 el nou 
propietari, Ramón Estany i Rosés, realitza una reforma de l'edifici existent, obres a 
l'interior i renova obertures a la façana, l'arquitecte encarregat d'aquesta reforma fou 
Rafael Estany.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida que identifica el bé, a 
través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb la 
totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé que desprès de la intervenció realitzada es concentren en la façana, 
estructura portant, posició de forjats.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric central que es 
manifesta, precisament, al carrer de Sant Antoni.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, el sistema constructiu derivat de l’arquitectura 
popular i tradicional, així com la simplicitat en la composició i el tractament 
de la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg dels 
segles XVII-XVIII.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica tradicional en els carrers del 
centre històric.

Element/s NP 3. PARCIAL 
Estructura tipològica essencial:
- Elements originals que conformen la façana actual (brancals, llindes, arcs de pedra, 
llosanes i baranes de forja dels balcons, etc.) 
- Nivells dels forjats, sistema portant i tècnica constructiva utilitzada

NP 1. INTEGRAL
- Tram de la muralla de Sabadell (BCIN) preservat a l’interior en combinació amb les 
estructures originals de la construcció (veure fitxes AD.01.EA i JA.01.BARP)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de l'Estudi ARU/M.004.EA

Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.202

L'Ajuntament del Carrer de la Rosa (1).Diari de Sabadell. Autor:Alsina Giralt, Joan.

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

AHS. Fons Municipal, Llicències d'obra, 182/1886.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de l'Estudi ARU/M.004.EA

Fotografia del bé Placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Quadra de Cal Campaner ARU/M.005.EA

DADES BÀSIQUES

425521 y = 4599798Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600006DG2050B 233 292 PB+2

Carrer  Sant Quirze, de, 23



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Quadra de Cal Campaner ARU/M.005.EA

Desconegut

Elements Edifici de caràcter agrícola urbà de tipologia entre mitgeres. Es compon d'un habitatge i la 
quadra d’època protoindustrial. L’habitatge és de planta baixa i dos pisos, mentre que la 
quadra és de planta baixa i pis. Actualment s’ha connectat a través d’un pont el pis de dalt 
de l’habitatge amb el primer pis de la quadra. 

La façana que dóna al carrer, de planta baixa i dues plantes pis, es caracteritza per tenir 
totes les obertures arquitrabades. Aquesta façana sembla ser que és el resultat de la 
reforma que va patir l’edifici originari. Es compon a partir d’un eix central en les dues 
plantes pis, marcat pel balcó de cada planta. Tot i que els dos balcons tenen les mateixes 
proporcions, el balcó de la planta primera és més gran, remarcant així la importància de la 
planta primera respecte de la planta segona. A la planta baixa s’hi situen la porta d’accés, 
amb un cert desnivell respecte del carrer i una finestra. Aquesta planta es veu molt 
modificada i no segueix una composició clara respecte el conjunt. Els murs de façana 
estan segurament construïts amb tàpia. L’acabat de la façana del cos principal és 
arrebossat.

La coberta és a dues aigües, amb ràfec sostingut per colls de formigó, acabada amb teula 
àrab.

Context L'edifici entre mitgeres donant façana al carrer de Sant Quirze i a l’interior de l’illa.

Ús actual Edifici residencial unifamiliar

Cronologia L’edificació actual és de la 1a. meitat S. XIX.

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar – Activitat agrícola

Façanes/Coberta Parament vertical i fusteries en un estat de conservació aparentment bo.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.53.AM  Carrer de Sant Quirze

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.32

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, d’arrel 
popular, que es materialitza entre els segles XVIII i XIX. A través seu es 
preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric d’un 
moment determinat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera a camins o carreteres com estructura estratègica pels 
conreus i el comerç.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, el sistema constructiu derivat de l’arquitectura 
popular i tradicional, així com la simplicitat en la composició i el tractament 
de la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg del 
segle XIX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Quadra de Cal Campaner ARU/M.005.EA

Informació històrica Cap a finals del s. XVI la població comença a expandir-se fora muralles, dirigint-se vers el 
c/de Sant Quirze, on antigament es trobava el barri d'en Sallent o de la Borromera. En 
aquest mateix segle es documenta un procés generalitzat de rebaix de subsòl argilós en la 
reforma o construcció d'habitatges, la qual cosa provocava que l'accés a l'habitatge 
s'hagués de fer a través d'un o dos esglaons. L'explicació d'aquesta pràctica podria ser el 
fet de l'extracció d'argila per a l'elaboració de la tàpia, sistema constructiu utilitzat en 
aquesta època.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals, si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum original de l'edifici:
- Façanes
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Quadra de Cal Campaner ARU/M.005.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de la Rosa, 8-10 ARU/M.006.CA

DADES BÀSIQUES

425616 y = 4599915Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702034DG2050B 138 293 PB+2

5702052DG2050B 133 304 PB+2

Carrer  Rosa, de la, 8-10



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de la Rosa, 8-10 ARU/M.006.CA

Conjunt / Ambient Conjunt format per dos habitatges entre mitgeres, d'arquitectura tradicional, construït entre 
entre finals del segle XVII i la primera meitat del segle XIX. En la primera actuació són 
d'autor desconegut i, la segona -corresponent a l'any 1925- són promogudes per Pedro 
Homedes Arderiu i dirigides per Joaquim Manich i Conesa. Conjunt d'habitatges de planta 
baixa comercial, planta pis i golfes. Les façanes principals, al carrer de la Rosa, segueixen 
la mateixa composició tot i tenir amplades diferents. Traces d’un antic cobert a un dels 
patis. Escala de comunicació entre planta primera i golfes.

La façana principal, donant al carrer de la Rosa, es composa a partir d’un únic eix vertical 
a cadascun dels habitatges, amb obertures sobre aquest eix a planta primera i planta 
golfes (a planta primera s’hi troba balconera d’arc de mig punt a una d’elles i finestra 
arquitravada a l’altra).

La façana del carrer de la Rosa, de línies netes i exempta d’ornamentació, es troba 
coronada per ràfec de teula amb tortugada. Aquesta es composa a partir d’un únic eix 
vertical a cadascun dels habitatges, trencant aquest ritme els rètols i obertures dels locals 
de planta baixa. Aquesta es troba actualment arrebossada i pintada, sense 
emmarcaments a les obertures. 

La coberta d’ambdós habitatges és a dues vessants, amb carener paral•lel al carrer de la 
Rosa, acabada amb teula àrab.

Ambdós habitatges compten amb pati posterior, i es troben actualment comunicats 
internament, tot i trobar els forjats de cadascun d’ells a diferents nivells.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana del centre històric de la ciutat de Sabadell, emplaçat en 
una parcel·lació estreta. Ambdós habitatges compten amb pati posterior.

Ús actual Unihabitatge i comercial als baixos

Ús original/altres Cases menestrals

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Estat correcte dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren (llosanes de balcó i baranes de forja). S'estima un bon estat 
general de la coberta a través de la imatge expressada en la visió parcial del bé.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.43.AM Carrer de la Rosa.

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.33

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, 
d’arrel popular, que es materialitza entre els segles XVII i XVIII. A través 
seu es preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric 
d’un moment determinat.

Conjunt interessant per la contribució en l'evolució i transformació de 
l'estructura urbana a l'entorn del teixit històric central. Altrament, es 
reflecteix la posició propera a camins o carreteres com estructura 
estratègica per la indústria i el comerç.

Conjunt d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica característica, el sistema 
constructiu derivat de l’arquitectura popular i tradicional.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
en la formació evolutiva de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de la Rosa, 8-10 ARU/M.006.CA

Bibliografia AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 159/1925

Informació històrica La casa núm. 8, ja era merceria abans de 1885. 

La casa núm. 10, era una vaqueria, sembla ser que les vaques estaven en un soterrani, 
aquest però no es conserva, fou tapat cap als anys 20 (s. XX).

Pedro Homedes Arderius, sol·licita una renovació de la façana que dóna a l’actual carrer 
de la Rosa que llavors s’anomenava carrer del Dr. Sardá y Salvany, el número 10. Les 
obres les dirigeix Joaquim Manich i Conesa. En la planta baixa s’hi obre una porta, en el 
primer pis s’hi col·loca un balcó, a la porta del qual s’hi cega la llum de l’arc. En el pis 
superior s’hi deixa una obertura petita quadrada (AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 
159/1925)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt de cases menestrals originàries del segle XVIII 
determinada per:
- Façanes amb les seves obertures (alineacions existents, estructura portant i composició)
- Nivell dels forjats i disposició de les estructures portants
- Elements originals de l'estructura interior, a determinar a partir de l'estudi patrimonial que 
s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de la Rosa, 8-10 ARU/M.006.CA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases del carrer de l'Església ARU/M.007.EA

DADES BÀSIQUES

425628 y = 4599886Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5701301DG2050B 317 1.083 PB+2

Carrer  Església, de l', 1
Carrer  Rosa, de la, s/n
Travessera  Església, de l', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases del carrer de l'Església ARU/M.007.EA

Desconegut

Elements Edifici entre mitgeres, de planta baixa comercial, dues plantes pis i planta golfes, ubicat en 
cantonada, donant façana al carrer i a la travessera de l’església. 

Les façanes, d’acabat uniforme i sense ornamentació, es caracteritzen pel ritme 
d’obertures arquejades d’arc de mig punt existents a la planta golfes, per les finestres 
puntuals amb arc tipus georgià i per les arcades de la planta baixa. 

Façanes del cos de més alçada donant al carrer de l’església amb portalades d’arc de mig 
punt a planta baixa i ritme d’obertures arquejades a planta golfes. Compostes per tres 
franges verticals l’una i dos l’altra, amb aparició d’obertures d’arc georgià als extrems de 
planta primera.

Façanes del cos més baix amb obertures balconeres de diferents mides a plant baixa, 
balconeres amb llosa de balcó a planta primera i obertures tipus finestra a planta segona. 
Composta per dos eixos verticals l’una i tres eixos la lateral, el primer amb pla de façana 
enretirat de la resta.

Les façanes resten amb acabat arrebossat, amb repintats a plantes baixa i primera, 
exempt d’emmarcaments a les obertures. Balcons formats amb perfilería metàl·lica i maó 
massís.

La coberta és a dues vessants, sense carener, desguassant al carrer de l’església i 
travessera de l’església, acabada amb teula àrab.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Unihabitatge i restauració.

Cronologia s. XVII-XVIII

Ús original/altres Edifici residencial urbà

Façanes/Coberta Parament vertical i fusteries en un estat de conservació aparentment bo.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.11.AM Carrer de l'Església / 
V.43.AM Carrer de la Rosa

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.34

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia d'habitatge destaca com a model en l'evolució del teixit històric 
desenvolupat al llarg dels segles XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de la Rosa.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del centre 
històric.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases del carrer de l'Església ARU/M.007.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent per les seves característiques representatives, 
especialment en la tradició i record en el procés de transformació evolutiva 
de la ciutat des de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de 
renda com a model més generalitzat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Tipologia essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició, obertures, tancaments i elements originals)
- Nivells dels forjats 
- Posició de la caixa d'escala.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases del carrer de l'Església ARU/M.007.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Travessia de l'Església ARU/M.008.EA

DADES BÀSIQUES

425635 y = 4599885Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5701301DG2050B0001DD 1.083 317 PB+3

Travessia  Església, de l', 6-8



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Travessia de l'Església ARU/M.008.EA

Desconegut

Elements Edifici entre mitgeres, de planta baixa comercial, dues plantes pis i planta golfes. En la 
façana, d’acabat uniforme i sense ornamentació, destaca l'arcada de pedra de la planta 
baixa.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Unihabitatge i restauració

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Parament vertical i fusteries en bon estat de conservació.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.12.AM  Travessia de l'Església

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.35

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
tradicional entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX (1830-
1870) que, per la preservació d'uns valors o una imatge, forma part del 
record històric dins el teixit urbà.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatge tradicional entre mitgeres que es manifesta en els orígens del 
carrer de l'Església.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, el sistema constructiu derivat de l’arquitectura 
popular i tradicional, així com la simplicitat en la composició i el tractament 
de la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg dels 
segles XVII-XVIII.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana de l'edifici, amb els elements que resten de l'edificació original (arc adovellat de 
pedra en la portalada d'accés, llosanes i baranes del balcó realitzats en forja)
- Posició de la caixa d’escala, dels forjats i estructures portants



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Travessia de l'Església ARU/M.008.EA

Informació històrica No es troben registres històrics a l'Arxiu Històric de Sabadell

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que la configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Travessia de l'Església ARU/M.008.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Ferrer Sibiula ARU/M.009.EA

DADES BÀSIQUES

425695 y = 4599887Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5801003DG2050B 111 267 PB+1

Carrer  Borriana, de la, 32
Passeig  Plaça Major, de la, 16-18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Ferrer Sibiula ARU/M.009.EA

Desconegut

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, amb façanes al Passeig de la Plaça 
Major (totalment nova i sense valor patrimonial) i al carrer de la Borriana com a façana 
objecte de protecció.

La façana al carrer de la Borriana presenta, només, dues obertures descentrades de l’eix 
de façana. El pany principal de la façana es troba acabat amb estuc continu, amb pedra 
vista reforçant les cantonades. Utilització de pedra a emmarcaments d’obertures (amb 
treballs de relleu als dintells d’aquestes), balcó de planta principal i cornisa superior de 
coronament.

El sistema constructiu és amb murs de càrrega amb arcs de mig punt en la direcció 
perpendicular a aquests. La coberat de l'edifici és plana.

Altres elements destacats són el pou i els portals d’arc de mig punt.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Habitatge i comercial

Cronologia S. XIV; principis del s. XX

Ús original/altres Edifici residencial urbà

Façanes/Coberta Parament vertical i fusteries en bon estat de conservació.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.36

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials (casals) al llarg dels s. XIV-XIX a la ciutat, 
coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de la Borriana.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, el llenguatge pragmàtic d’edificis construïts en aquest període, 
mostrant les tècniques constructives i els materials referents del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg dels 
segles XIV-XIX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Ferrer Sibiula ARU/M.009.EA

Informació històrica No hi ha informació a l'arxiu històric de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la/es façana/es protegides que identifiquen 
el bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits que desprès de la intervenció materialitzada resten en aquest bé. En tot cas, 
s'hauran de preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació 
amb aquest nivell de protecció i que es concentren en el model tipològic de l'habitatge 
tradicional, expressat actualment en la façana protegida.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica tradicional en els carrers del 
nucli antic, com el de la Borriana.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana al carrer de la Borriana amb els elements que resten de l'edificació original: 
aresta de carreus de pedra en la cantonada, llinda de fusta, llosana de pedra i barana de 
forja
- Posició de la caixa d’escala, dels forjats i estructures portants

Altres elements o aspectes protegits:
- Pou 
- Portals d’arc de mig punt
- Es respectaran les alineacions originals.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Ferrer Sibiula ARU/M.009.EA

Fotografia del bé Façana Passeig Plaça Major

GoogleEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Guillem Borriana ARU/M.010.EA

DADES BÀSIQUES

425701 y = 4599880Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5801004DG2050B 52 181 PB+3

Carrer  Borriana, de la, 34



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Guillem Borriana ARU/M.010.EA

Desconegut

Elements Edifici de caràcter agrícola urbà, construït entre els segles XVII i XVIII, situat al carrer de la 
Borriana prop de la plaça del Pedregar. Compta amb planta baixa, dues plantes pis i les 
golfes. L’edifici presenta alguns dels trets característics de les masies urbanes: àmplia 
porta d’accés en planta baixa, balcó en planta pis i assecador de gra a les golfes. 

Les façanes, de planta baixa, dues plantes pis i golfes es composen de manera molt 
diferent. A la planta baixa de la façana principal s’hi troba la porta d’accés àmplia i una 
finestra; a la planta primera hi ha un balcó situat just a sobre de la porta i una finestra, a la 
planta segona hi ha una finestra situada a sobre de la finestra de la planta primera, i a les 
golfes el tancament està format per tres obertures amb arcs adintellats de mig punt. 

La façana lateral consta de vàries finestres de mides molt variades que actualment no 
tenen el mateix tractament que inicialment.

Actualment sembla que la façana principal, la qual dóna al carrer de la Borriana, presenta 
unes obertures retocades. 

En general, la composició de les obertures de les façanes obeeix a un llenguatge 
funcional. L’acabat de la façana del cos principal és d’estuc.

La coberta és a dues aigües, amb carener paral·lel a la façana principal i acabat ceràmic.

Elements destacats  del bé són les reixes de ferro forjat (tipus llangardaix) situades a la 
façana lateral, la sala coberta amb volta ceràmica vista, la gruta subterrània que sembla 
que feia la funció de fresquera i el paviment de les golfes de rajola de terra cuita.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Habitatge i comercial

Cronologia S. XVII - XVIII

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Façanes/Coberta Parament vertical i fusteries en un estat de conservació aparentment bo.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.04.AM  Carrer de la Borriana

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.37

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials (casals) al llarg dels s. XIV-XIX a la ciutat, 
coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de la Borriana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Guillem Borriana ARU/M.010.EA

Informació històrica No  hi ha informació a l'arxiu històric de Sabadell

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, si s’escau (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida que identifica el bé, a 
través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb la 
totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals, si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, el llenguatge pragmàtic d’edificis construïts en aquest període, 
mostrant les tècniques constructives i els materials referents del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg dels 
segles XIV-XIX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica tradicional en els carrers del 
nucli antic, com el de la Borriana.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana de l'edifici amb els seus elements que resten de l'edificació original
- Posició de la caixa d’escala, dels forjats i estrructures portants

Altres aspectes protegits:
Es respectaran les alineacions originals de l'edificació.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal d'en Guillem Borriana ARU/M.010.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer del Pedregar ARU/M.011.CA

DADES BÀSIQUES

425729 y = 4599833Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5800005DG2050B 88 215 PB+3

5800004DG2050B 60 167 PB+2

Carrer  Pedregar, del, 14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer del Pedregar ARU/M.011.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de dues cases construïdes en època moderna, entre el segle XVII i XVIII, de 
planta baixa i dos pisos, de tipologia entre mitgeres seguint l'arquitectura tradicional i 
d'autor desconegut. 

La façana que dóna al carrer del Pedregar presenta una portalada de pedra d'arc de mig 
punt a la planta baixa, una finestra amb balcó al primer pis i dues finestres petites al 
segon. En el moment de la catalogació els murs estan arrebossats. 

La coberta és inclinada acabada amb teula àrab a dues aigües, amb petit ràfec i canal de 
ceràmica encadellada vista.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana del centre històric de la ciutat de Sabadell seguint la 
implantació en parcel·la estreta.

Ús actual Edifici residencial unifamiliar

Ús original/altres Cases menestrals

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges unifamiliars

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.33.AM Carrer del Pedregar

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 1.38

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica tradicional, 
d’arrel popular, que es materialitza entre els segles XVIII i XIX. A través seu 
es preserven uns valors o una imatge que forma part del record històric 
d’un moment determinat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer del Pedregar.

Conjunt d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica característica, el sistema 
constructiu derivat de l’arquitectura popular i tradicional.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
en la formació evolutiva de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt de cases menestrals originàries del segle XVIII 
determinada per:
- Façanes amb les seves obertures (alineacions existents, estructura portant i composició)
- Nivell dels forjats i disposició d'estructures portants
- Elements originals de l'estructura interior, a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de 
redactar previ a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer del Pedregar ARU/M.011.CA

Informació històrica No hi ha informació a l'Arxiu Històric de Sabadell (AHS).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen.

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt d'habitatges del carrer del Pedregar ARU/M.011.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baygual ARU/M.012.EA

DADES BÀSIQUES

426071 y = 4600036Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6202003DG2060B 593 854 PB+2

Carrer  Illa, de l', 44-46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baygual ARU/M.012.EA

Renom i Costa, Josep

Elements 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. 

La façana del casal, que dona al carrer d’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.

La façana del casal, de planta baixa i dues plantes pis, es compon a partir de dos eixos 
verticals clars i emmarcada per unes franges 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. L'acabament 
superior 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 compon a partir de dos eixos verticals 
marcats per les finestres de la planta pis i les ondulacions de l'acabament 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 sòcol també d’estuc 
imitant l’encoixinat, a l’igual que les franges laterals.

Destaquen de les façanes: el treball de forja de les reixes i fusteria de les persianes de 
llibret, així com els esgrafiats que emmarquen les obertures i coronament de la façana de 
les dues edificacions.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior, amb acabat de teules ceràmiques.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1910-1911

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM Carrer de l'Illa

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Casa Baygual ARU/M.012.EA

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Millora, Restauració i/o Rehabilitació (eliminació 
parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors patrimonials de les parts 
protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals per a 
la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.  

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. Es procurarà el respecte per 
l’estructura portant original i la definició dels elements tipològics del bé catalogat. 
S'admetrà, justificadament, des de criteris tècnics o sectorials, la seva alteració -total o 
parcial- per donar lloc a l'ampliació permesa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil, entre filera, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació singular, on s’articula 
un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic 
amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en la configuració del Centre i la implementació de 
l’Eixample.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original de l'edifici determinada per:
 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.

- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baygual ARU/M.012.EA

Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

Informació històrica 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 substituïdes 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425743 y = 4600087Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Museu d'Art de Sabadell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5903001DG2050B 1.112 2.156 PB+2

Carrer  Doctor Puig, del, 16
Carrer  Comèdies, de les, 2
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Lacueva i Sanfeliu, Josep / Pere Turull i Sallent

Elements 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 del Doctor Puig, mentre que l’accés a la fàbrica, molt probablement es 
realizava des del c/de les Comèdies. La façana està marcada per l’austeritat, amb 
obertures compostes simètricament. 

La façana del casal, de planta baixa i dues plantes pis, es compon 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 compon sense seguir el mateix 
llenguatge de la façana principal.

Actualment la façana principal es troba acabada 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. Destaca el treball de forja de la reixa del finestral que dóna al carrer de les 
Comèdies.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior, acabament amb teules ceràmiques.

Els interiors són molt rics i estan profusament decorats. 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 avellutat que cobreix el gran saló central i la 
catifa original de l’època.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Museu d'Art de Sabadell

Cronologia 1812 / 1865-66

Ús original/altres Residencial urbà i industrial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció corrobora un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. 
S'han preservat elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, 
així com la preservació de part del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme Romàntic; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar - reconversió en equipament

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.06.AM Carrer de les Comèdies / 
 V.08.AM Carrer del Doctor Puig

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.2

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica 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. Participà activament en el desenvolupament industrial de la ciutat.

El ressò més clar de la importància d’aquesta família 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 s'inauguraren el 1972.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Rehabilitació (eliminació parts 
contràries al bé patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Respectar la geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els tancaments 
associats al bé original; el tractament exterior amb els seus materials constitutius; les 
fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), així com la 
totalitat de tots els elements ornamentals i decoratius que la conformen. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé. Fins i tot revertint actuacions 
contràries i/o cossos o elements sobreposats.

Entorn/Jardí El pati d'illa que ocupa el jardí s'ha de mantenir lliure d'edificacions

Estructura/interior No es permet l’enderroc de cap de les estructures que són referents en els seus valors 
tipològics (elements estructurals, forjats, caixa d'escala, així com estances nobles, etc.). 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservació amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda a principis del segle XIX dins el període 
del neoclassicisme romàntic.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment amb una imatge externa que reflecteix l'estil del 
neoclassicisme romàntic.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de principis del segle XIX amb la implantació dels primers habitatges 
benestants de renda.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s Edifici del casal
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Bibliografia CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991. 

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.

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Placa Element de senyalització

Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

425597 y = 4599979Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Museu d'Història de Sabadell (MHS)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702010DG2050B 740 1.216 PB+2

Carrer  Sant Antoni, de, 13
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Obradors i Poch, Josep Antoni/ Antoni Casanovas

Elements Construcció mixta originalment 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 c/Jesús, posteriorment 
tallat com a conseqüència de l’obertura del Passeig Manresa. 

Destaca la 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.
 
La façana del casal, de planta baixa i dues plantes pis, es compon 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 coronament 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 sòcul i els emmarcaments de les obertures.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior, amb acabat ceràmic. 

Els Interiors estan molt modificats degut a la transformació en museu. S'han preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com la 
preservació de part del mobiliari original.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Museu d'Història de Sabadell

Cronologia 1859

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren, i de la coberta.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció corrobora un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme Romàntic; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar - reconversió en equipament

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.45.AM Carrer de Sant Antoni

Nº reg. GC Reg. 4171 (MH)

Nivell prot. Global

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. GC Reg. 4171 (MH) / PBAMAS 2.3

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica Aquest casal fou encarregat per Antoni Casanovas, important fabricant d’aleshores. 
Aquest ocupà el càrrec d’alcalde de Sabadell en diferents períodes, el trobem documentat 
com a tal l’any 1841, del 1854 a 1856 i altra vegada el 1859, la bibliografia el titlla de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Per la seva condició de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la regulació de totes les 
intervencions que s’han de portar a terme sobre aquest bé és competència del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Requereix una tramitació, 
preceptiva i vinculant, a través de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit situat en la part posterior de la finca que ocupa el jardí de la finca és 
inedificable.

 
A nivell referencial s’expressen quatre tipus d’intervencions a contemplar: manteniment i/o 
reparació, consolidació, restauració i millora.

CRITERI GENERAL DE PROTECCIÓ (BCIN)
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

La protecció ve regulada pels criteris que emanen de la seva declaració, per part del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). 

A nivell informatiu en aquest béns es protegeix la volumetria, llevat de casos excepcionals 
a valorar específicament i justificadament; la tipologia comprenent la forma i disposició de 
la caixa d’escala, dels patis, de les cobertes; els nivells definits pels forjats existents; la 
concepció formal dels espais interiors i de les dependències definides; les estances que 
preserven les seves decoracions originals o esdevingudes amb valors associats a la 
declaració del bé; la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les 
obertures i tancament, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals 
que les configuren; els béns mobles que formin part de l’element original, si existeixen, o 
els que revesteixin valors patrimonials associats al mateix.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre la segona 
meitat del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge que mostra els elements 
característics del neoclassicisme.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva, des de mitjans 
del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda de les famílies 
benestants al centre.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat segons els criteris adoptats pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Element/s NP 1. INTEGRAL
Edifici del casal i cossos annexes delimitats en el plànol normatiu.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca
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Bibliografia ALZINA, Joan; La casa Casanoves al c. De Sant Antoni, Museu d’Història de Sabadell. 

CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

CARRERAS COSTAJUSSÀ, Miquel; Elements d’Història de Sabadell, 1932.
Guia del Museu d'Història.

progressista (políticament 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 féu 
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.
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ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bru ARU/M.015.EA

DADES BÀSIQUES

425389 y = 4600138Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Casa Miralles

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5503003DG2050B 208 378 PB+1+Golfes

Carrer  Gràcia, de, 129-131
Carrer  Escola Pia, de l', 59



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bru ARU/M.015.EA

Gabriel Batllevell i Tort, mestre de cases; Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Josep Bru, 
promotor

Elements 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. 
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 mantenint una sobrietat compositiva. La torre, situada al xamfrà, actua com a 
element estructurador del conjunt. Els interiors estan molt reformats.

Les façanes que dónen als carrers de Gràcia i de l’Escola Pia, es componen 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. El coronament de les façanes està realitzat 
amb ràfecs sostinguts amb colls de fusta. 

La façana del carrer de l’Escola Pia ha patit modificacions en dues finestres de la planta 
baixa, que se n’ha disminuït la mida; 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.

La torre que forma el xamfrà es compon 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.  

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.

La coberta és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes que dónen als carrers i a les 
façanes de l’interior de l’illa. La torre és coberta a quatre aigües, acabada amb teules 
ceràmiques.

Context L'edifici entre mitgeres al centre urbà de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Restauració

Cronologia 1893

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció faria preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. L'interior, però, ha estat significativament 
transformat.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neogòtic; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.5
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Informació històrica El 26 de juliol de 1885, Gabriel Batllevell, mestre d’obres, vol construir una habitació 
(“cuarto o aposento”) a la casa del carrer de Gràcia número 101 cantonada amb el carrer 
de l'Escola Pia (AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 129/1885).

El novembre de 1893, Josep Bru, comerciant, encarrega a Juli Batllevell que reformi el 
seu habitatge. De planta en forma de L es passa a construir el buit que queda entre la 
façana interior i el carrer Moratín assolint una planta en forma trapezoïdal. En aquesta part 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé, que inclou els elements decoratius, ornamentals i/o béns mobles a 
l’interior, així com altres elements característics i identificadors de la construcció original.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia en l'evolució de l'arquitectura residencial al centre de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original de l'edifici de planta baixa, pis i golfes, que inclou 
la torre de la cantonada, determinada per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca. La regulació sobre aquests elements es 
concretarà a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de 
la llicència.
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Observacions IPAC: 27850

Bibliografia CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 129/1885
AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 115/1893

nova s’hi situarà la cuina i el menjador, a la planta baixa, i dormitoris al primer pis. També 
es farà una reforma integral de la façana del carrer Moratín. (AHS, Fons municipal, 
Llicències d’obra, 115/1893).

Estudi/s patrimonial BURRULL RIERA, Josep i CAMPMANY CRUSAFON, Marc: Casa Bru (Casa Miralles) c. 
Gràcia 129-131 cantonada Escola Pia. Sabadell, setembre 2021.
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Fotografia del bé Portalada

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425764 y = 4599922Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Edifici de l'Aliança Francesa

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5901001DG2050B 313 669 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 35
Carrer  Sant Josep, de, 2
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Fatjó i Torras, Enric / Taulé i Soley, Antoni

Elements Casal de planta baixa, planta principal, segona 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. 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.

La composició de façanes es realitza 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 que segueix el mateix eix de composició i, en tots els casos els 
balcons de la planta principal esdevenen finestres amb barana de forja a la planta segona. 
La façana principal es remarca mitjançant un únic balcó a la planta primera, sostingut per 
permòdols, 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 compon seguint el mateix criteri que la resta de l’edifici però a la planta primera es 
substitueixen els balcons per unes finestres. Totes les façanes estan acabades mitjançant 
una balustrada, amb unes formes que ens remeten a l’estil gòtic, sostinguda per 
permòdols.

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

La coberta del casal és plana tipus terrat. 

Elements destacats de l'interior són el 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, té una 
barana de ferro forjat, fusta i llautó, i un arrimador d’estuc amb esgrafiat. La galeria 
posterior en planta baixa i pis, que dóna a un pati d’estil noucentista, disposa d'un 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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Educatiu. Alliance Française. Escola de Francès. Centre Cultural.

Cronologia 1902

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neogòtic; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.6
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Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de peincipis del segle XX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici de planta baixa, planta principal, segona i terrat, amb façanes als carrers de Sant 
Joan i Sant Josep.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca. La regulació sobre aquests elements es 
concretarà a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de 
la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Taulé ARU/M.016.EA

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

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991. 

GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

Informació històrica 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 1941 es 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 (Aliance Française).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial VÍLCHEZ, Núria; RIBOT, Gerard: Estudi patrimonial c/ Sant Joan, 35. Maig 2020.

la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació. Excepte parts contràries al bé patrimonial i 
cossos afegits i/o volums disconformes, que s'hauran d'enderrocar.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Taulé ARU/M.016.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases Manent ARU/M.017.CA

DADES BÀSIQUES

425464 y = 4599955Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5501215DG2050B0001OD 226 392 PB+1

5501216DG2050B0001KD 259 342 PB+1

5501217DG2050B0001RD 301 315 PB+2

Carrer  Escola Industrial, de l', 12-14/16/18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases Manent ARU/M.017.CA

Conjunt / Ambient 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 bancària i en els altres dos una escola d'idiomes. Les tres 
edificacions del conjunt 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 
mides i proporcions similars. La del núm 18 presenta una part d’alçada superior a la resta 
del conjunt.

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 balustrada 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.
Destaquen el remat de les tres façanes i el ferro forjat dels balcons. 

Lés cobertes són inclinades a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal. La 
part posterior contenen unes terrasses.

Interiorment es distribueixen mitjançant un pas al mig amb habitacions a banda i banda i 
escala de dos trams a la meitat de la parcel·la.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana del centre històric de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Oficina bancària i escola d'idiomes

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  exceptuant alguns desperfectes en l'arrebossat sota la cornisa i en els brancals de la 
planta principal de la casa número 12. 

Per la resta, el bé no presenta lesions o patologies que facin entreveure la necessitat 
d’intervenir en l’exterior.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt de tres habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.10.AM Carrer de l'Escola Industrial

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.7

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Cases Manent, núms. 12-14ARU/M.017.01.EA
Cases Manent, núm. 16ARU/M.017.02.EA
Cases Manent, núm. 18ARU/M.017.03.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases Manent ARU/M.017.CA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 133. Ornamentació.

Bibliografia AHS, Fons municipal, Llicències d’obra, 95/1904

Informació històrica La senyora Rosa Manent i Camps, viuda de Brutau, el 20 d’agost de 1904, vol enderrocar 
les cases del C/de las Balsas (actual C/ de l’escola Industrial) número 12 i 14, i que en 
aquest solar i el contigu hi vol construir tres cases. L’arquitecte que dibuixa els plànols és 
Juli Batllevell. El primer projecte és de maig de 1904 i presenta tres façanes unitàries. 
D’aquest projecte només se’n conserva el coronament de la casa del número 16. L’agost 
del mateix any, Batllevell dibuixa un nou projecte que diferencia les façanes de les tres 
cases i que es correspon al que es conserva en l’actulitat. (AHS, Fons municipal, 
Llicències d’obra, 95/1904).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de l'Escola Industrial, a principis del segle XX.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
artístics, escultòrics i pictòrics.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en aquest sector del Centre.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la totalitat del conjunt format per les tres edificacions 
originals, de característiques compositives diferenciades, determinada per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases Manent ARU/M.017.CA

Fotografia del conjunt Fotografia del conjunt

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del front Fotografia del context

JAG JAG

Fotografia del conjunt Fotografia del conjunt

JAG JAG



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núms. 12-14 ARU/M.017.01.EA

DADES BÀSIQUES

425464 y = 4599955Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Edifici 1/3

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5501215DG2050B 226 392 PB+1

Carrer  Escola Industrial, de l', 12-14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núms. 12-14 ARU/M.017.01.EA

Juli Batllevell, arquitecte / Rosa Manent i Camps, vídua de Brutau, promotora

Elements Casal de doble cos i entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal que 
dóna al c/Escola Industrial. Presenta tant a la planta baixa com a la planta pis el mateix 
nombre d'obertures, amb mides i proporcions similars.

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 balustrada a la part superior.

La façana del nº 12 està estucada. Destaca el ferro forjat dels balcons. 

Les cobertes són inclinades a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal. La 
part posterior conté unes terrasses. 

La distribució interior s'organitza mitjançant un pas al mig amb habitacions a banda i 
banda i escala de dos trams a la meitat de la parcel·la.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Escola d'idiomes

Cronologia 1904

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Donada la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.10.AM Carrer de l'Escola Industrial

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.7

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de l'Escola Industrial, a principis del segle XX.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
artístics, escultòrics i pictòrics.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núms. 12-14 ARU/M.017.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física. 

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en aquest sector del Centre.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original del volum de planta baixa, pis i golfes determinada 
per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núms. 12-14 ARU/M.017.01.EA

Fotografia del bé Vista aèria

ICGCEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 16 ARU/M.017.02.EA

DADES BÀSIQUES

425454 y = 4599953Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Edifici 2/3

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5501216DG2050B 259 342 PB+1

Carrer  Escola Industrial, de l', 16



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 16 ARU/M.017.02.EA

Juli Batllevell, arquitecte/ Rosa Manent i Camps, vídua de Brutau, promotora

Elements Casal de doble cos i entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal que 
dóna al c/Escola Industrial. Presenta tant a la planta baixa com a la planta pis el mateix 
nombre d'obertures, amb mides i proporcions similars.

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. La façana s'acaba amb una cornisa de 
perfil ondulant remarcant els dos eixos laterals.

La façana  nº 16 presenta una combinació entre l’estucat del fons i un revestiment de 
rajoles ceràmiques. Destaquen el ferro forjat dels balcons. 

Les cobertes són inclinades a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal. La 
part posterior contenen unes terrasses. 

La distribució interior s'organitza mitjançant un pas al mig amb habitacions a banda i 
banda i escala de dos trams a la meitat de la parcel·la.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Escola d'idiomes

Cronologia 1904

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Donada la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.10.AM Carrer de l'Escola Industrial

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.7

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de l'Escola Industrial, a principis del segle XX.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
artístics, escultòrics i pictòrics.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 16 ARU/M.017.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'àmpliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics, 
així com el cancell, estances nobles, etc., si en disposen. 

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació, en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original del volum de planta baixa, pis i golfes determinada 
per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 16 ARU/M.017.02.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 18 ARU/M.017.03.EA

DADES BÀSIQUES

425452 y = 4599945Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Edifici 3/3

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5501217DG2050B 301 35 PB+2

Carrer  Escola Industrial, de l', 18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 18 ARU/M.017.03.EA

Juli Batllevell, arquitecte/ Rosa Manent i Camps, vídua de Brutau, promotora

Elements Casal de doble cos i entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal que 
dóna al c/Escola Industrial. Presenta tant a la planta baixa com a la planta pis el mateix 
nombre d'obertures, amb mides i proporcions similars. És d'una alçada una mica superior 
a les de les altres cases del rengle. 

La façana del núm 18 es compon 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 està revestida amb un maó massís vist. Destaca el ferro forjat als balcons. 

Les cobertes són inclinades a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal. La 
part posterior contenen unes terrasses. 

La distribució interior s'organitza mitjançant un pas al mig amb habitacions a banda i 
banda i escala de dos trams a la meitat de la parcel·la.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Seu d'una entitat bancària

Cronologia 1904

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Donada la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.10.AM  Carrer de l'Escola Industrial

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.7

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de l'Escola Industrial, a principis del segle XX.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
artístics, escultòrics i pictòrics.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 18 ARU/M.017.03.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
individuals i de conjunt (caixa d’escala, cancell, estances nobles, etc).

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació, en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original del volum de planta baixa, pis i golfes determinada 
per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Manent, núm. 18 ARU/M.017.03.EA

Fotografia del bé Vista aèria

ICGCEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Tarradas ARU/M.018.EA

DADES BÀSIQUES

426101 y = 4599043Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6292004DF2969H 334 422 PB+2

Carrer  Calassanç Duran (Gran Via), de, 28



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Tarradas ARU/M.018.EA

Josep Tarradas (promotor)

Elements Es tracta d'una antiga finca de doble cos que es presenta com un habitatge de planta i dos
 pisos. Una de les particularitats d'aquest edifici era el d'haver compartit l'ús residencial i 
l'industrial. En aquest sentit, la caldera per l'empresa de cordoneria de Josep Terradas, 
hauria estat ubicada al pati i la indústria, a la planta baixa.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1887

Ús original/altres Cordoneria (1887-1895)

Façanes/Coberta El revestiment del parament vertical (arrebossat) ha estat repicat parcialment. S'aprecien 
desperfectes en la resta d'arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

 

Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar i antiga cordoneria

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova.

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent d'una època on aquesta tipologia destaca com a model en 
l'evolució de l’habitatge residencial, entre mitgeres, reflex de l’activitat 
productiva on es comparteix una casa de renda amb un local destinat a 
una cordoneria, als baixos.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la indústria 
construït en un moment destacat en l'evolució urbana i representativa de la 
ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Tarradas ARU/M.018.EA

Informació històrica El 1887 es sol·licità permís per a la instal·lació d'una caldera de 2CV per a l'empresa de 
cordoneria de Josep Tarradas (AHS.AMH 160 exp. 1/1887).

Hi ha poca informació disponible sobre aquesta petita indústria instal·lada en una casa de
 doble cos. El registre fiscal de 1895 indica que al número 32-34 (que en algun moment 
passà a estar registrat només com a número 32) s'hi trobava un taller propietat de José 
Terradas Parera, que viu al núm. 28 del mateix carrer.

El mateix document diu que el 15 d'octubre de 1894 es va vendre a en Jaime Guitart 
Torreno a través del notari Joaquin de Maunien, però al novembre del mateix any es va 
vendre de nou a en Clerch Manas a través del mateix notari. El 9 de juliol del 1929 va 
passar per testament a Pedro Viloca Clerch a través del notari Senpau.

La informació consultada indica que va funcionar durant poc temps com a espai industrial.
 A aquesta documentació cal afegir-hi la llicència d'obra a nom de na Leonor Clerch de 
l'any 1895 (AHS.AMH 211 exp. 19/1895), en la que addicionà un primer pis a la planta 
baixa del número 32, i que es presentava com una casa de cos amb la tradicional 
distribució de l'època.

Tot i les modificacions, sembla que encara es podria conservar algun element relacionat 
amb l'espai industrial.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant l'estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Tarradas ARU/M.018.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isidre Fochs ARU/M.019.EA

DADES BÀSIQUES

425899 y = 4599281Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6094246DF2969H 189 823 PB+3

Rambla, la, 155-157



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isidre Fochs ARU/M.019.EA

Balcells i Buigas, Eduard Mª

Elements 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. Façana on predomina l’ús de les línies corbes 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.

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 remunta 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.

Elements destacats de la façana són les reixes i llosanes dels balcons i els mmarcaments 
de les obertures. De l'antic edifici, es conserva part de l'arrambador ceràmic i la barana del 
primer replà de l'escala.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comerç a la planta baixa i plurihabitatge a les plantes pis

Cronologia 1917

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Només s'ha preservat la façana a la Rambla de l'edifici original.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (transformat)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.9

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants construïda entre el darrer quart del s. XIX fins els 
anys 1920 a la Rambla.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isidre Fochs ARU/M.019.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 77/1917
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 14/1942

Informació històrica El 1917, Isidro Fochs, reforma les finques dels números 155 i 157 de La Rambla. 

L’arquitecte que firma els plànols és Eduard Balcells. Les obres consisteixen en elevar 
tirar les anteriors construccions al terra per edificar-ne una de nova, de tres plantes, amb 
major distància entre crugies, i la decoració d’una nova façana amb esgrafiats, i medalles 
motllurades als laterals, dues portes i dues finestres a la planta baixa, dos balcons a les 
següents, i un coronament a la carena superior (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
77/1917). 

El 1942, el mateix Isidro Fochs Oliveras, fa obres d’ampliació interior de la finca. Els 
plànols els signa l’arquitecte Buqueras (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 14/1942)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació singular, on s’articula 
un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic 
amb l’entorn.

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil arquitectònic definit.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia en l'evolució de l'arquitectura residencial a la Rambla de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix a la Rambla.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:

 - Façana original a la Rambla (composició, obertures, tancaments i elements decoratius i 
ornamentals) 
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isidre Fochs ARU/M.019.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Manau ARU/M.020.EA

DADES BÀSIQUES

425589 y = 4599570Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5797734DF2959H 310 557 PB+2

Carrer  Sant Pau, de, 34



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Manau ARU/M.020.EA

Renom i Costa, Josep / Manau i Artigas, Josep

Elements 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. 

La façana principal dona 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.

La façana es compon 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.
Elements destacats són les reixes de forja de les finestres i balcons de la planta pis.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior. 

Interiorment la distribució s'organitza mitjançant un 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.

En la planta baixa elements remarcables són: les fusteries, amb emmarcaments de la 
majoria de portes formats per pilastres de fust estriat en els brancals, i entaulament a la 
llinda, el paviment hidràulic i els 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 destaquen els arrimadors ceràmics, alguns paviments 
hidràulics i les finestres parabòliques de la façana posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Oficines i serveis municipals

Cronologia 1913

Ús original/altres Resdiencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.10



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Manau ARU/M.020.EA

decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Pau, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, seguint un model constructiu a partir dels cànons 
definits per l’arquitectura representativa del moment.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Volum original de l’edifici

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Manau ARU/M.020.EA

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

Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

Informació històrica 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Manau ARU/M.020.EA

Fotografia del bé Portalada

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bartolomé Guasch ARU/M.021.EA

DADES BÀSIQUES

425964 y = 4599122Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6193019DF2969H 364 498 PB+2

 Rambla, la, 223-225



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bartolomé Guasch ARU/M.021.EA

Manich i Comerma, Joaquim

Elements Edifici de dos habitatges entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, fruit d’una 
reforma de dues cases d’un sol cos. 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.

La façana principal, de planta baixa i dues plantes pis, es compon 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.

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

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1913

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.11

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil arquitectònic definit.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la Rambla des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bartolomé Guasch ARU/M.021.EA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 102. Ornamentació.

Bibliografia AHS, Fons Municipals, Llicències d'obres, 24/1913.

Informació històrica 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació (si el planejament ho permet)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Intervencions d’ampliació a la part posterior de la parcel·la, si el planejament general 
vigent ho permet, hauran de preservar els valors tipològics i formals que han justificat la 
seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

En tots aquests casos es procurarà el respecte per l’estructura portant original i la definició 
dels elements tipològics del bé catalogat. S'admetrà, justificadament, des de criteris 
tècnics o sectorials, la seva alteració -total o parcial- per donar lloc a l'ampliació permesa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per:

 - Façanes (inclosos esgrafiats)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Bartolomé Guasch ARU/M.021.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Rof ARU/M.022.EA

DADES BÀSIQUES

425853 y = 4600106Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6003816DG2060B 121 201 PB+1

Carrer  Lluna, de la, 2
Carrer  Creueta, de la, 45



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Rof ARU/M.022.EA

Casulleras i Forteza, Santiago (arquitecte)/ Grau Buxell (1932); Arderiu, Joaquim (1959)

Elements Edifici unifamiliar de planta baixa i pis, en la cantonada entre els carrers Creueta i Lluna i 
donant façana principal a aquest darrer.

Les façanes estan compostes utilitzant l’estil racionalista, caracteritzat 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.

La façana que dona al carrer de la Lluna està composta 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, amb reixes i baranes de ferro 
forjat. 

La coberta de l’edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1932/ 1959

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta / 
V.22.AM Carrer de la Lluna

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.12

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda en 
el període racionalista en el període comprès entre els anys 1930 i 1936, 
en la seva primera època.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial racionalista que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Rof ARU/M.022.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 644/1932

Informació històrica El 1932 es concedeix permís a Josep Grau Buxell per a construir una casa de planta baixa 
i pis en un terreny tocant amb els carrers de el Creueta i de la Lluna, així com abocar a la 
claveguera les aigües sobreres i pluvials de la casa esmentada. El projecte és de 
l’arquitecte Santiago Casulleras (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 644/1932).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit que es correspon amb el jardí s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

També cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i pis determinada per:

 - Façanes 
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d'espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Rof ARU/M.022.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Trullàs ARU/M.023.EA

DADES BÀSIQUES

425616 y = 4600344Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706620DG2050B0001YD 228 405 PB+1

Carrer  Convent, del, 61



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Trullàs ARU/M.023.EA

Corratgé, L./Josep Trullás Artigas

Elements 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, situada al fons de la parcel·la, més un petit jardí. 

Façanes singulars, sobretot manifestades en 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’aquestes una obertura apuntada amb un perfil 
esglaonat, donant com a resultat uns capitells retallats que conformen els brancals.

La façana del carrer del Convent, presenta una franja central on les obertures es 
composen simètricament, i amb la porta d’accés i l’òcul de les golfes situats simètricament 
sobre l’eix central. Aquesta simetria, però, es trenca amb la presència de quatre obertures -
dos finestrals amb reixa a la planta baixa i dos portes de sortida a un únic balcó. A la 
cantonada arrodonida se situa un conjunt de tres finestres amb les seves respectives 
reixes de forja i d'estil modernista queda protegida per una llosana de balcó que segueix 
un traçat semicircular que acull la galeria del pis principal. 

La façana que dóna al carrer de Sant Francesc, utilitza el mateix llenguatge compositiu 
amb tres finestres amb reixa a la planta baixa i una porta de garatge que modificà les 
obertures originals. Al damunt els eixos es mantenen aproximadament per determinar les 
obertures, en nombre de 2+2 i que segurament han estat alterades, donat que una d'elles 
dona a un balcó on la barana de forja és de factura molt més senzilla que la resta. 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 evestiment senzill de pedra, mentre que a la resta de l’edifici està arrebossat i pintat 
amb especejament de carreus. Les reixes i baranes són de ferro forjat.

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).

La coberta de l’edifici a dues aigües, amb ràfec sostingut per colls de fusta.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1915

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, tot fa indicar un manteniment correcte 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Trullàs ARU/M.023.EA

de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Informació històrica Josep Trullàs Artigas, responsable de l'encàrrec de l'obra, neix a Sabadell el 19 de març 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Entorn/Jardí Es considera inedificable la part posterior de la parcel·la, assenyalada en el plànol 
normatiu, que ocupa el jardí de la finca.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

També cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, resolent la cantonada i treballant les façanes seguint 
l’arquitectura representativa del moment on s'incorporen els esgrafiats.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa, pis i golfes determinada per:

 - Façanes 
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

Altres elements:
- Cobert situat al fons del pati.

NP 5. DOCUMENTAL
Pati/jardí entre el volum principal i el cobert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Trullàs ARU/M.023.EA

Observacions Inventari de reixes R27, màxim interès.

Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.

de 1876 i mor a la mateixa ciutat el 28 de desembre de 1952. Es dedicà a la indústria 
metal·lúrgica, era calderer especialitzat en instal·lacions de calefacció. Els primers 
coneixements de calderer els obté treballant 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 la 
instal·lació de les canonades. Anys més tard s'especialitzarà en instal·lacions de 
calefacció central. Un dels seus fills continuarà 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 això 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).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Trullàs ARU/M.023.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Francesc Llonch ARU/M.024.EA

DADES BÀSIQUES

425742 y = 4599208Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894009DF2959H0001RB 1.707 1.126 PB+2

Carrer  Cervantes, de, 43



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Francesc Llonch ARU/M.024.EA

Balcells i Buigas, Eduard Mª

Elements 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.

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.

La façana es compon 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, amb reixes de forja a les finestres i balcons de la 
planta pis. Conté elements decoratius eclèctics. Cancell amb vidriera.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior, 
acabat amb teules ceràmiques.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1897 / 1917 (reforma)

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.16

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Francesc Llonch ARU/M.024.EA

Bibliografia ROMERO, J.M.; L'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas: una aproximació a l'obra 
sabadellenca , dins Arraona, 26, 2002

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial PASTOR i BATALLA, Isidre: Estudi històric arquitectònic de la Casa Francesc Llonch 
(Sabadell, Vallès Occidental). AQUIDOS arquitectes. Setembre de 2019.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Millora, Restauració i/o Rehabilitació sense 
alterar els valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes. S'haurà de respectar la 
geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els tancaments associats al 
bé original, així com els seus materials; el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals, així com la totalitat dels elements ornamentals i 
decoratius originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar amb caràcter general la forma, 
geometria i tipologia característica de la solució de coberta originària. S'hi admeten 
actuacions parcials sempre i quan no desvirtuin la lectura general de la solució de coberta 
originària, ni es menystiguin la resta de valors del bé.

Estructura/interior La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb metodes propis de la restauració adequada. Inclou la conservació de la 
volumetria, façanes, estructura tipològica original que pot incloure elements decoratius i 
ornamentals, característiques formals de la coberta i configuració distributiva que emana 
de l’estructura portant. Altrament, es protegeixen elements decoratius, ornamentals i/o 
altres béns mobles que puguin restar a l’interior.

S'admeten intervencions d'ampliació, d'acord amb el planejament urbanístic, en la part no 
protegida integralment que no menystinguin els valors patrimonials del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil arquitectònic definit.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construït en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s NP 1. INTEGRAL
Casal de planta baixa i dues plantes pis, llevat del cos afegit a la façana posterior adossat 
a la mitgera est

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Francesc Llonch ARU/M.024.EA

Detall Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Portalada Façana

Equip redactorEquip redactor

Vidriera lluernari a l'escala noble Vestíbul amb porta d'accés

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Francesc Llonch ARU/M.024.EA

Detall vidriera Bany

Equip redactorEquip redactor

Distribuïdor i arrencada de l'escala noble Galeria i vidres decorats a l'àcid

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Molins ARU/M.025.EA

DADES BÀSIQUES

426052 y = 4600251Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6005363DG2060B 1.967 4.775 PB+2

Carrer   Arimon, 35-39
Carrer  Creueta, de la, 121-123



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Molins ARU/M.025.EA

Borrell i Cardona, Gabriel (addició)

Elements 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. 

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.

La façana principal, que dóna al carrer d’Arimon, es configura 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 compon 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. Composta a partir d’un 
llenguatge modernista, en destaca l’esgrafiat a la part superior a mode de fris.

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. El 
remat de totes les façanes es realitza a través d’una balustrada.

Elements decoratius destacats són el relleu quasi exempt del que sembla el cap d’un 
soldat de la galeria orientada al jardí, les rajoles policromades que decoren a forma de fris 
la torre del dipòsit i els dos escuts en relleu situats al balcó del cos afegit, un de Catalunya 
i un altre de Sabadell.

La coberta és plana desguassant les aigües a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia Abans de 1881-1899

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de les façanes, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí El jardí interior està cuidat.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.03.AM Carrer d'Arimón / V.07.AM 
Carrer de la Creueta

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.17



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Molins ARU/M.025.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí No s'admetran edificacions en la part que envolta, en forma de L, l'edificació principal de la 
finca que ara ocupa el jardí,  o ocupava, delimiatada com espai lliure protegit.
 
S'admeten intervencions de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries a la tanca, reixa i porta 
patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé com ho son la tanca, la reixa de 
coronament en forja i la porta cancel·la d'accés).

Estructura/interior No es permet l’enderroc de cap de les estructures que són referents en els seus valors 
tipològics (elements estructurals, forjats, caixa d'escala, així com estances nobles, etc.). 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació. 

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del Centre 
i l'Eixample.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà del carrer d'Arimón, des de 
la seva pròpia singularitat (habitatge+ jardí) en la configuració ambiental del 
Centre.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Volum original de l’edifici, inclosa galeria adossada de planta baixa i pis
- Cos aïllat enganxat a la partió (torre del dipòsit), situat al fons del pati d'illa

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Molins ARU/M.025.EA

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

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

Actuacions finca 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)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Molins ARU/M.025.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isard / Llonch ARU/M.026.EA

DADES BÀSIQUES

426016 y = 4599522Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Estany / Llonch, Casa Escarrà

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6197128DF2969H 1.030 2.948 PB+1

Carrer  Riego, de, 59
Carrer  Sallarès i Pla, de, 60-62



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isard / Llonch ARU/M.026.EA

Estany i Casals, Rafael; Batllevell i Arús, Juli

Elements 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. La façana 
principal, que dóna al carrer de Riego, es compon 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.

La façana es compon 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.

Es troba revestida d'arrebossat, amb aplacat de pedra als dintells i brancals. Hi ha un 
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.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1875 – 1908

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí El jardí interior està cuidat.

Estructura/Interior És possible que s'hagin preservat elements decoratius a les estances, especialment 
pintures als sostres, així com que restin elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.18

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Conjunt interessant (casa + jardí) per la contribució a la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la seva implantació, on 
s’articula un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament 
harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isard / Llonch ARU/M.026.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica no l’afecti.

Entorn/Jardí En el pati, s’hi admeten intervencions de Manteniment i/o reparació; Consolidació; 
Reforma, Millora, remodelació o rehabilitació (eliminació parts contràries a la tanca, reixa i 
porta patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé com ho són la tanca, la reixa de 
coronament en forja i la porta cancel·la d'accés).

També s'hi admet l'ampliació de l'edifici amb façana al carrer de Riego sense alterar les 
parts protegides.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica essencial, de forma raonada i 
justificada, no ha de ser obstacle per a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i pis determinada per:

 - Façana al carrer de Riego amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

Façanes del cos annex  de planta baixa (galeria obra de Juli Batllevell), adossat en un 
lateral del volum anterior

NP 2. CONSERVACIÓ
Pavelló modernista, obra d'en Juli Batllevell, adossat al volum de nova construcció amb 
façana al carrer de Sallarès i Pla

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca, excepte el volum de nova construcció 
amb façana al carrer de Sallarès i Pla que no en té cap mena, de protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isard / Llonch ARU/M.026.EA

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

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991. 

CASAMARTINA, Josep: Juli Batllevell, un gaudinià oblidat. Fundació Gas Natural: 2011. 

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)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

exemple passar d'habitatge unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho 
permeti i no es malmetin els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Isard / Llonch ARU/M.026.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Brujas ARU/M.027.EA

DADES BÀSIQUES

426015 y = 4600199Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6005368DG2060B0001FJ 685 470 PB+1

Carrer  Creueta, de la, 97
Carrer  Llobet, de, 4-2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Brujas ARU/M.027.EA

Pascual, M.; Batllevell i Arús, Juli (addició); Borrell i Cardona, Gabriel (reformes)

Elements 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. 

La façana principal que dóna al carrer de la Creueta està composta 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. 

Les façanes posterior i lateral segueixen el mateix llenguatge que la principal.

La façana principal es compon 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, composta 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 balustrada.

Les façanes estan 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.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1888 / 1896 / 1912

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, encara que no ha estat visitada 
interiorment, tot fa indicar un manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de 
l'edifici. És possible que s'hagin preservat elements decoratius a les estances, 
especialment pintures als sostres, així com que restin elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.07.AM Carrer de la Creueta / 
V.21.AM Carrer de Llobet

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.19

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Brujas ARU/M.027.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Obra nova; Millora

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí Pati: s’admeten obres de Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries a la tanca, reixa i porta 
patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé com ho son la tanca, la reixa de 
coronament en forja i la porta d'accés); Ampliació i/o Obra nova, d'acord amb planejament 
derivat de desenvolupament.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
coberta, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
del carrer de la Creueta.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa, pis i golfes amb façana al carrer 
de la Creueta determinada per:

 - Façanes
- Coberta
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Brujas ARU/M.027.EA

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

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.136/1896. (Mateu Brujas Romeu)
AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.167/1888. (Mateu Brujas Romeu)
AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.274/1912. (Joaquim  Brujas Romeu)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Brujas ARU/M.027.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Buxó ARU/M.028.EA

DADES BÀSIQUES

425978 y = 4599996Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6002303DG2060B0001DJ 717 1.005 PB+2

Carrer  Illa, de l´, 10
Carrer  Concepció, de la, -



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Buxó ARU/M.028.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte (reforma de 1913)/ José Buxó, promotor

Elements 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. 

Les façanes del casal són 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.

La façana principal del casal es compon 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 se 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 composta a partir 
d’uns grans finestrals que ocupen tota l’amplada de la façana. El coronament 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. Destaquen les reixes dels 
balcons i de les finestres i baranes de la terrassa posterior així com el tractament de les 
façanes de la galeria.

La coberta del casal és a dues aigües. La coberta de la torre es troba revestida amb rajola 
policromada seguint un perfil ondulat. Les xemeneies de la torre són de ceràmica, de  
formes capricioses.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, a la cantonada 
entre el carrer de l'Illa i el carrer de la Concepció.

Ús actual Centre educatiu

Cronologia 1913 (ampliació)

Ús original/altres Residencial urbà

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM Carrer de l'Illa

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.21



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Buxó ARU/M.028.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

També cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

Entorn/Jardí No s'admetran edificacions en la part de la parcel·la de la finca que ocupa o ha ocupat el 
jardí.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació singular, on s’articula 
un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic 
amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construït en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de planta baixa i dos pisos amb galeria posterior de planta baixa i pis amb terrat i 
torre.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Buxó ARU/M.028.EA

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

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 47/1913
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 67/1923

Informació històrica El 1913, José Buxó porta a terme obres de reforma de casa seva situada a la cantonada 
del c/Illa amb c/Concepció, així com estucar les façanes i dirigir les aigües sobreres a la 
claveguera que passa pel c/Concepció. El projecte el firma Josep Renom i Costa. S’hi 
construeix una torre, una galeria al pati que dóna al c/Concepció, de l’edifici que té façana 
al c/Illa, i una altra dependència a la part sud del pati (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 47/1913). 

El 1923, José Buxó vol afegir un cos destinat a cotxera amb façana al c/Concepció situat a 
la part posterior de casa seva, al c/Illa. Els plànols els signa l’arquitecte Josep Renom 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 67/1923).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Buxó ARU/M.028.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Nogués ARU/M.029.EA

DADES BÀSIQUES

425372 y = 4600149Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5404413DG2050B0001XD 382 541 PB+3

Carrer  Gràcia, de, 133
Carrer  Escola Pia, de l', 38-40



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Nogués ARU/M.029.EA

Fatjó i Torras, Enric, arquitecte / Pedro Nogués

Elements 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. 

Les façanes del casal tenen 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, només 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 carreus.

La façana principal, de planta baixa i dues plantes, es compon a partir de tres eixos 
verticals,el central dels quals es remarca 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 una finestra 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 compon seguint el mateix llenguatge que la 
façana principal però aquesta presenta menys obertures.

El capcim 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. La barana de pedra artificial de la 
balconada de la planta primera és amb una decoració vegetal d’estil gòtic. Rajoles amb 
motius florals separen visualment la planta segona i la tercera a la torre.

La coberta del casal és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes que donen al 
carrer i a les interiors.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1892-1899

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neogòtic; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.22



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Nogués ARU/M.029.EA

Informació històrica 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 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Rehabilitació (eliminació parts 
contràries al bé patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició del bé, expressat en les façanes i les cobertes. 
S’haurà d’intervenir segons els criteris següents:

Façanes: respectar la geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els 
tancaments associats al bé original; el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat de tots els elements ornamentals i 
decoratius que la conformen. 

Cobertes: preservar la forma, geometria i tipologia característica de la solució de coberta 
originària del bé. Fins i tot revertint actuacions contràries i/o cossos o elements 
sobreposats.

Entorn/Jardí Es considera inedificable la part posterior de la parcel·la que ocupa o ha ocupat el jardí de 
la finca.

Estructura/interior Cal preservar els elements decoratius que es conservin a les estances, especialment 
pintures als sostres, així com els elements del mobiliari original que restin.

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma; Millora; 
Restauració; Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
del carrer de Gràcia.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 1. INTEGRAL
Casal de doble cos de planta baixa i dues plantes pis amb torre quadrada a la cantonada, 
d’una planta més d’alçada

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Nogués ARU/M.029.EA

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

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.151/1892. (Pedro Nogues )
AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.51/1899. (Pedro Nogues )

gens d’un projecte respecte a l’altre.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Nogués ARU/M.029.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Prats ARU/M.030.EA

DADES BÀSIQUES

425406 y = 4599805Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5500015DG2050B0001LD 203 330 PB+2

Carrer  Font, d'en, 32



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Prats ARU/M.030.EA

Batllevell i Arús, Juli, arquitecte

Elements Edifici principal (casal) amb pati posterior i cos annexe que antigament hi havia la 
carbonera i els safareigs. El 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. 

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.

La composició de façana utilitza 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 capcim 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. Altres elements 
destacables de la façana són els esgrafiats, reixes, rajoles i fusteries.

La coberta és plana transitable (terrat). 

De l'interior destaquen els 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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1897

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.13.AM Carrer d'en Font

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.23

Valor històric Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil, entre filera, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Prats ARU/M.030.EA

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.5/1897. (Joaquim Alibés Vila)
AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.97/1910. (José Bañeras)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer d'en Font, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil modernista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de doble cos entre mitgeres de planta baixa, pis, golfes i terrat. 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Prats ARU/M.030.EA

Observacions Inventari de reixes R95  (màxim interès)
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 134, 135 i 136. Ornamentació i ampit.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Prats ARU/M.030.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Vila i Fusté ARU/M.031.EA

DADES BÀSIQUES

425552 y = 4599667Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5797705DF2959H0001LB 754 1.205 PB+2

Carrer  Sant Pere, de, 43



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Vila i Fusté ARU/M.031.EA

Renom i Romeu, Francesc, mestre d'obres/Marí i Vila

Elements 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. 

Façana principal que dóna al c/Sant Pere marcada per la simetria, excepte en la planta 
baixa, on la porta està situada en un lateral. Es tracta d'una 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.

La composició de façana és realitza 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 
capcim de la façana es realitza amb acroteris. 

La façana es troba estucada amb especejament horitzontal. 

De l'interior de la planta pis destaquen les motllures i pintures del sostre, els papers pintats 
de la paret i la fusteria i els terres de gres (terra Nolla). 

És important assenyalar la unitat entre la decoració interior i l’exterior, en la qual trobem la 
palmeta clàssica (interfix) com a leitmotiv. Aquesta la trobem en motllures interiors, en les 
baranes dels balcons i en l’exterior (fris, capitell, acroteris).

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial urbà

Cronologia 1880

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.
 
És possible que s'hagin preservat elements decoratius a les estances, especialment 
pintures als sostres, així com que restin elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.52.AM Carrer de Sant Pere

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.24

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Vila i Fusté ARU/M.031.EA

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 

Informació històrica Aquesta casa fou encarregada pel senyor Marí i Vila, advocat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial ROIG DEULOFEU, Albert; ROIG BUXÓ, Jordi i MELO COLLDEFORNS, Joana: Estudi 
històric i patrimonial, descriptiu i gràfic de l'edifici del c/ Sant Pere, 43-45. Casa Vila i Fusté 
(Sabadell, Vallès Occ.) ARRAGO SL. Sabadell, 10 de març 2022.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Rehabilitació (eliminació parts 
contràries al bé patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició del bé, expressat en les façanes i les cobertes, 
s’haurà d’intervenir segons els criteris següents:

Façanes: respectar la geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els 
tancaments associats al bé original; el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat de tots els elements ornamentals i 
decoratius que la conformen. 

Cobertes: preservar la forma, geometria i tipologia característica de la solució de coberta 
(plana, inclinada o mixta) originària del bé. Fins i tot revertint actuacions contràries i/o 
cossos o elements sobreposats.

Estructura/interior Caldra preservar les implementacions decoratives en les estances interiors (sostres, 
imatges, etc.) i béns mobles originals que restin.

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Conservació; Manteniment i/o reparació; Consolidació; 
Reforma, Millora, Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància (casals) que assenyala una època en el 
desenvolupament de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família benestant construït al 
carrer de Sant Pere, en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa del Centre.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància (casal), amb personalitat 
definida a través del seu estil, envers el nou entorn que defineix al seu 
voltant.

Element/s NP 1. INTEGRAL
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.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Vila i Fusté ARU/M.031.EA

Museu d’Art de Sabadell, 1991. 

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.151/1880 (Josep Vila Fusté)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Vila i Fusté ARU/M.031.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gorina Morató ARU/M.032.EA

DADES BÀSIQUES

425503 y = 4599769Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Maragall

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600039DG2050B0001SD 257 445 PB+2

Carrer  Joan Maragall, de, 10



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gorina Morató ARU/M.032.EA

Desconegut/ Joan Gorina Morató

Elements 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. 
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.

La façana es compon 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. Capcim de la 
façana amb cornisa.

Façana posterior amb un cos més avançat respecte la resta; al primer pis, forma una 
galeria oberta amb arcs de mig punt; al segon pis trobem unes finestres amb obertures 
també de mig punt, algunes però han estat transformades.

Actualment la façana es troba arrebossada.

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

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior. Una 
part està ocupada per un terrat. Sostres coberts amb voltes catalanes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comerç a planta baixa; habitatges a plantes pis

Cronologia 1848

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tot i algunes deficiències en els seus revestiments, 
especialment en els arrebossats als baixos. S'estima un bon estat general de la coberta a 
través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme Romàntic; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.25

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat al tractar-se, també, de Rosa 
Gorina, mare de l'insigne poeta Joan Maragall. Construïda a mitjans del 
segle XIX és una mostra de les cases de renda construides sota el 
neoclassicisme d'arrel tradicional.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del Centre.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gorina Morató ARU/M.032.EA

Observacions A la façana es troba la placa commemorativa de la que fou "Casa Pairal de Rosa Gorina, 
esposa de Josep Maragall, pares de l'insigne poeta Joan Maragall i Gorina. MCMLX"

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.

Informació històrica 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements rellevants i/o
artístics o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme i forma de les 
obertures, admetent la possibilitat de rebaixar l'ampit de les finestres preservant, però, les 
reixes de forja original -que podrien ser resituades en el centre de la nova obertura 
corregida- i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana.

Bé referent en la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de 
la ciutat amb la implantació d’habitatges de renda com a model més 
generalitzat. A més disposa de l'interès de ser la casa natal de la mare del 
poeta Joan Maragall.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per:

 - Façanes (composició, ritme de les obertures, elements ornamentals i/o decoratius)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Posició del vestíbul 

- Caixa d’escala

NP 1. INTEGRAL
Placa commemorativa que hi ha a la façana.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d'elements, construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gorina Morató ARU/M.032.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Placa

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de la plaça del Gas ARU/M.033.EA

DADES BÀSIQUES

425460 y = 4599745Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Ajuntament de Sabadell - Acció Social

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600609DG2050B0001ID 235 646 PB+2

Plaça  Gas, del, 2
Carrer  Sant Feliu, de, 18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de la plaça del Gas ARU/M.033.EA

Batlle i Manent, Francesc, director d’obra/ Juan Calvó, promotor

Elements 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. 

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 les línies de les impostes, que recorren les dues 
façanes.

La composició de la façana principal és 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 compon 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.

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

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior, acabada amb teules ceràmiques.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Edifici de serveis

Cronologia 1865

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (Casal)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.15.AM Plaça del Gas /  V.47.AM 
Carrer de Sant Feliu

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.26

Valor històric Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil (casals), promogudes per famílies 
benestants al llarg del s. XIX al centre de la ciutat, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de la plaça del Gas ARU/M.033.EA

Informació històrica  Juan Calvó, el 1865, inicia les obres de construcció d’un habitatge als solars que té de la 
seva propietat a la que llavors s’anomenava Plaza del Duque de la Victoria cantonada 
amb c/Sant Fèlix. El director de l’obra és Francesc Batlle i Manent (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 6/1865).

El 1934, Joan Moix i Regàs, president del Casal Mutualista , demana permís per construir 
un pavelló annex al local del Casal Mutualista de la pç/del Duc de la Victòria, 2. També es 
vol col·locar a la façana d’aquest edifici un rètol de 5,20m per 0,7m amb la següent 
inscripció: “Casal Mutualista- Cooperativa sanitaria”. A la cantonada de la pç/del Duc de la 
Victòria i el c/de Sant Feliu s’hi ubicarà la farmàcia, cap a l’Est hi haurà la sala de 
preparació, el magatzem i un laboratori. També s’hi fan obres per al vessament de les 
aigües brutes al clavegueram. Els plànols els firma J. Baca Reixach. Els plànols vénen 
signats però la cal·ligrafia no fa possible el reconeixement del nom de l’arquitecte (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 407/1934).

El 1948, Martí Gibernau Riera, president de la Quinta de Salud LA ALIANZA demana 
permís per a l’ampliació de la planta baixa, amb una construcció envers els pati interior de 
l’illa, i la reforma d’alguna obertura (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 167/1948).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc..

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat al 
llarg del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a model 
més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l'entorn que defineix al seu voltant (plaça del 
Gas).

Element/s Casal de planta baixa i dos pisos, emplaçat a la cantonada entre el carrer de Sant Feliu i 
la Plaça del Gas.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de la plaça del Gas ARU/M.033.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 6/1865
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 407/1934
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 167/1948
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 559/1950

El 1950, Miguel Gavín Sagardía, president accidental de la Quinta de Salud “La Alianza”, 
demana permís per a ampliar el pis de l’edifici social que aquesta entitat té a la “Plaza de 
los mártires, 2”. Les obres afecte l’extrem sud-oest del conjunt, amb façana al c/Sant Felix. 
Firma els plànols l’arquitecte Domènech Lausame (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 559/1950)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal de la plaça del Gas ARU/M.033.EA

Fotografia del bé Panoràmica del bé

GoogleEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la plaça de Marquilles ARU/M.034.EA

DADES BÀSIQUES

425423 y = 4599777Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600601DG2050B0001TD 64 190 PB+2

Carrer  Sant Quirze, de, 55
Plaça  Marquilles, de, 1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la plaça de Marquilles ARU/M.034.EA

Desconegut

Elements Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, amb acabat d’obra 
vista repicada. 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 la cantonada.

Les dues façanes, es componen 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 capcim 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. Destaquen l'arc rebaixat a petita 
obertura de planta baixa, carreus i obra vista de cantonada i les fusteries del local de 
planta baixa.

La coberta és plana, desguassant a ambdues façanes, on s’hi troben els baixants vistos.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Tallers d'artesania, despatxos i residencial

Cronologia Mitjans s. XIX

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.26.AM Plaça de Marquilles / 
V.53.AM Carrer de Sant Quirze

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.28

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
tradicional entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX (1830-
1870) que, per la preservació d'uns valors o una imatge, forma part del 
record històric dins el teixit urbà.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació del teixit 
històric central. En aquest cas es reflecteix la posició propera a camins o 
carreteres (carrer de Sant Quirze), com infraestructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, el sistema constructiu derivat de l’arquitectura 
tradicional, així com la simplicitat en la composició i el tractament senzill de 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la plaça de Marquilles ARU/M.034.EA

Informació històrica A la planta baixa hi ha instal·lada la botiga-taller l'Art del Vitrall.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

En aquest sentit es preserva l'estructura dels espais dels baixos, amb el concepte del local 
i la rebotiga que incorporava l'habitatge, així com les grans portes de dos fulls que formen 
el tancament dels dos accessos al local. 

També cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat, l’habitatge i el comerç -als 
baixos- al llarg del segle XIX.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s Edifici d’habitatges situat en la cantonada formada pel c. de Sant Quirze i la Plaça de 
Marquilles, de planta baixa i dues plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la plaça de Marquilles ARU/M.034.EA

Fotografia del bé Placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cal Darder ARU/M.035.EA

DADES BÀSIQUES

425589 y = 4599638Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Pierre, Escola del Sol

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5797735DF2959H0001QB 459 649 PB+2

Carrer  Sant Pau, de, 20



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cal Darder ARU/M.035.EA

Batllevell i Tort, Gabriel, mestre d'obres/ Rafael Soler

Elements Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb façana composta 
amb els trets habituals entre els mestres d’obres: sobrietat, ordre i equilibri. 

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 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 capcim de la façana es realitza mitjançant una cornisa amb un ampit situat 
a la part superior.

Gran pati a l’exterior posterior. 

Distribució amb entrada amb cancell, passadís central i habitacions a banda i banda. Hi ha 
una galeria coberta a la planta baixa, sostinguda amb pilars de fosa, i descoberta a la 
planta primera utilitzant els mateixos elements de suport. Destacar les fusteries, els falsos 
sostres, alguns paviments i la barana de l’escala.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1888

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció cal indicar un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. S'han preservat elements decoratius a les 
estances.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.29

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Pau, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cal Darder ARU/M.035.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.50/1888. (Rafael Soler )

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial PASTOR BATALLA, Isidre: Estudi històric arquitectònic de l'edifici c. de SantPau, 20, 
Sabadell. Agost 2022.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat en el 
darrer quart del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l'entorn que consolida el front edificatori.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cal Darder ARU/M.035.EA

Fotografia del bé Portalada

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Enric Turull ARU/M.036.EA

DADES BÀSIQUES

425771 y = 4599546Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5898022DF2959H0001KB 452 1.546 PB+2

 Rambla, la, 74-80
Carrer  Planes, de les, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Enric Turull ARU/M.036.EA

Fatjó i Torras, Enric (1896/1902), Turull, Javier (1926) / Enric Turull i Comadran, promotor

Elements 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.

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 componen de manera individualitzada, obtenint la integració de tot el conjunt 
mitjançant el capcim de les cobertes, a través d’una filera de merlets, i el mateix estucat 
de façana amb especejament de carreus.

Composició de façana del casal a partir de tres eixos verticals marcats per les obertures, 
destaca una llosana a la planta primera que recorre tota la façana. El cos central que 
articula el conjunt es compon a través d’un únic eix vertical, marcat per les obertures, 
algunes cobertes amb arcs conopials. Finalment el despatx es compon 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.

Elements decoratius que destaquen de la façana són les obertures amb elements 
neogòtics, reixa de ferro forjat del gran finestral del despatx i cornisa de l’element de 
transició.

Les cobertes inclinades són a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes principal i 
posterior. 

Quant a l'interior, en planta baixa, destacar els enteixinats, falsos sostres originals i 
paviment de terra Nolla (gres), de la Sala d’Art Gabarró, actualment el Fornet d'en 
Rossend. I, a l’interior de la cafeteria, l'arrimador de fusta amb elements decoratius que 
lliguen amb el tema de la vinya i la verema que trobem en tot el saló.

En plantes pis, hi ha alguns paviments hidràulics originals i alguns dels fals sostres de 
guix originals del casal.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comercial a la planta baixa, residencial al primer pis

Cronologia 1896/1902/1926

Ús original/altres Residencial urbà i despatx

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.30



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Enric Turull ARU/M.036.EA

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, per les dades aportades des del Museu 
d'Història de Sabadell i des de l'Arxiu Històric de Sabadell, tot fa indicar un manteniment 
correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. S'han preservat elements 
decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, paviments nolla i elements 
del mobiliari original.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del s. XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a model 
generalitzat a la Rambla.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l'entorn harmònic que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis, delimitat en el 
plànol normatiu, determinada per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, i les fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 1. INTEGRAL
Plafonats del sostre, decoracions murals, referents del mobiliari i paviments

NP 5. DOCUMENTAL
Volum adossat de planta baixa i pis amb façana al carrer de les Planes



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Enric Turull ARU/M.036.EA

Bibliografia 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)

Informació històrica 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'embellir 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Enric Turull ARU/M.036.EA

Detall Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Voltes de l'Oliver ARU/M.037.EA

DADES BÀSIQUES

425806 y = 4599578Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casal Pere IV (Ajuntament de Sabadell)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5998023DF2959H0001LB 1.018 1.897 PB+2

Rambla, la, 67-71



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Voltes de l'Oliver ARU/M.037.EA

Batllevell i Tort, Gabriel / Pere Oliver

Elements Casal de cinc cossos entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb arcades a la 
planta baixa i balustrada com a capcim de façana. A l’interior presenta un ampli pati 
central, des d’on arrenca l’escala, a la manera dels antics palaus gòtics. 

Façana simètrica de la qual en destaquen 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 capcim de la façana es realitza a través d’una balustrada, el centre de la qual hi trobem 
un element amb unes formes de reminiscència barroca. La balustrada està coronada per 
uns gerros amb fruites.

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, que accentua també d’aquesta manera la simetria.

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

Destacar també el tractament acurat de la façana posterior.

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

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Cultural, municipal

Cronologia 1862

Ús original/altres Residencial urbà

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció corrobora un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici que s'ha preservat del model original.

 

Estat conservació Bo 

Academicisme

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar - reconversió en equipament

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.31

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en la segona meitat del segle XIX a la 
Rambla.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Voltes de l'Oliver ARU/M.037.EA

Informació històrica Aquest edifici en el seu origen, no l’hem d’entendre únicament com un edifici aïllat, sinó 
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’eixample 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 construïda d’aquest projecte encarregat per Pere Oliver, fou la central, destinada a 
habitatge de la família Oliver. 

L’any 1867 Pau Casablancas demana una modificació del projecte, i trenca 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 permís d’obra aprovat el 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí Es considera inedificable la part posterior de la parcel·la ocupada pel pati, delimitada en el 
plànol normatiu.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del s. XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a model 
generalitzat a la Rambla.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l'entorn harmònic que defineix al seu voltant.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes.

NP 5. DOCUMENTAL
Pati posterior



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Voltes de l'Oliver ARU/M.037.EA

Bibliografia CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

CARRERAS COSTAJUSSÀ, Miquel; Elements d’Història de Sabadell, 1932.

LARROSA I PADRÓ, Manel; La urbanització de la ciutat industrial. Sabadell, 1845 – 1900. 
Sabadell, 1986. 

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)

30 de gener de 1862, i sol·licita així tapiar els arcs, aquest permís no se li concedeix.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Casa Tamburini ARU/M.038.EA

DADES BÀSIQUES

426154 y = 4599942Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6202011DG2060B0001UJ 856 4.818 PB+2

Carrer  Indústria, de la, 28
Carrer  Sant Llorenç, de, 55-57



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Tamburini ARU/M.038.EA

Casulleras, Santiago/Laureà Tamburini Gibernau

Elements 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.

Les façanes dels carrer de la Indústria i St Llorenç, segueixen composició i ritme segons 
cànons 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 ambdós costats (Indústria i St. Llorenç) i ha realitzat una remunta reculada 
respecte a les façanes protegides.

Les dues façanes protegides, compostes 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 compon 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 d'especejament a la totalitat dels paraments més remarcats a les cantonades. La 
coberta és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Plurihabitatges a les plantes pis i locals a la planta baixa

Cronologia 1920 / Restauració 2007 (Mañero)

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Només s'han preservat les dues façanes originals que conformen la cantonada entre els 
carrers de la Indústria i de Sant Llorenç. El volum edificat posterior és totalment de nova 
planta i no preserva cap element original.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici ha estat objecte de rehabilitació comtemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (transformat)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.18.AM Carrer de la Indústria

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.32

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
del carrer de la Indústria.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Casa Tamburini ARU/M.038.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 411/1930

Informació històrica El 1930, Laureà Tamburini Gibernau demana permís per enderrocar les finques dels 
número 53, 55 i 57 del c/Sant Llorenç i construir en el terreny resultant un edifici de planta 
baixa i pis. Signa el projecte Santiago Casulleras (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
411/1930)

Actuacions finca 2007, restauració Mañero

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels  nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar les dues façanes protegides i el local en planta baixa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix, desprès de la 
intervenció realitzada, en la composició i la presència d'elements formals 
en les façanes originals.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació única de la seva imatge 
exterior en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Elements tipològics originals:

 - Façanes originals, les dues que confrormen a cantonada entre els carrers Indústria i 
Sant Llorennç
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Local comercial en planta baixa que s'ha preservat de l'edificació original.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de possibles construccions o elements originals i espais lliures de la finca
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Conjunt de cases d'en Comadrán ARU/M.039.CA

DADES BÀSIQUES

425927 y = 4599896Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Indústria, de la, 25-27-29
Carrer  Sant Llorenç, de, 26-28-30
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Conjunt de cases d'en Comadrán ARU/M.039.CA

Conjunt / Ambient Edificació unitària formada per tres habitatges unifamiliars de planta baixa i planta pis 
executats en el període noucentista (1928) per l'arquitecte Santiago Casulleras i Forteza i 
promugudes per Felio Comadrán i Perich. 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. Les façanes es caracteritzen per l’ús abundant de decoració classicista i 
neobarroca típica del moviment Noucentista.

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 arquitravades 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 arquitravades 
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.

El remat de les façanes dels habitatges nº 25 i 27 es realitza amb una balustrada, 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 diferent 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.

La coberta és plana en tots tres habitatges, essent de tipus terrat als habitatges nº 25 i nº 
27.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana central de la ciutat de Sabadell, conformant cantonada 
entre els carrers de la Indústria i de Sant Llorenç.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.18.AM Carrer de la Indústria

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.33

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en l'evolució i transformació de 
l'estructura urbana a l'entorn del teixit històric central. Altrament, es 
reflecteix la posició propera a camins o carreteres com estructura 
estratègica per la indústria i el comerç.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Conjunt de cases d'en Comadrán ARU/M.039.CA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Habitatge nº 29:
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

Habitatges nº 25 i 27:
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquests habitatges.

Per a tots tres finques: 
S'admeten ampliacions d'acord amb l'ordenació establerta pel planejament general (MPG-
55). Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que 
han justificat la catalogació amb el nivell corresponent.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
artístics, escultòrics i decoratius

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en aquest sector del Centre.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Habitatge unifamiliar de la finca carrer de la Indústria, 29 (àmbit delimitat en el plànol 
normatiu).

NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels habitatges de les finques carrer de la Indústria, 25 i 27 
(àmbit delimitat en el plànol normatiu) determinada per:
- Façanes amb els seus elements constitutius identificadors (obertures, fusteries, 
tractaments decoratius i/o ornamentals, balcons, baranes, reixes, cornises ràfecs, 
coronaments, etc.) 
- Nivell del forjats
- Disposició del sistema estructural
- Caixa d'escala
- Altres elements característics i identificadors de la construcció original, en funció de la 
seva època, estil o període constructiu.

NP 1. INTEGRAL 
Placa ceràmica de Sant Llorenç situada a la façana d'aquest carrer 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de les finques



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Comadrán ARU/M.039.CA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 78. Arrimador. A la façana del carrer de 
Sant Llorenç hi ha una placa ceràmica amb el motiu del Sant.

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 723/1928
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 626/1944
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 414/1949

Informació històrica El 1928, Felio Comadrán Perich, vol construir un edifici compost de tres habitatges 
independents, amb planta baixa i pis, en terrenys de la seva propietat, en els carrers de la 
Indústria i Sant Llorenç, que rebrà una nova alineació de carrer. Firma els plànols 
Santiago Casulleras. En aquests dibuixos apareix la figura d’un Mercuri a la part superior 
de l’edifici que no es conserva en l’actualitat. La configuració de les façanes respon força 
a aquest primer projecte, tot i que les balcons han estat lleugerament modificats. Aquest 
edifici només consta de planta baixa i primer pis  (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
723/1928).

El 1944, Teresa Comadrán de Planas farà obres d’ampliació que afecten uns locals 
existents a l’interior del pati de la finca Firma els plànols G. Bracons Singla (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 626/1944).

El 1949, José Comadrán Cisa, en nom de la raó social “COMADRÁN Y Cª, porta a terme 
reformes en l’edifici, per part de l’arquitecte G. Bracons i Singla. Les obres consisteixen en 
la remunta d’un pis i l’excavació d’un soterrani. A més de la construcció d’un dipòsit per a 
5000l d’aigua (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 414/1949).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Comadrán ARU/M.039.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Detall Placa ceràmica de Sant Llorenç

Equip redactor Google
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Mató ARU/M.040.EA

DADES BÀSIQUES

425896 y = 4599288Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6094201DF2969H0001JQ 178 565 PB+2

Rambla, la, 153
Carrer  Bosch, de, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Mató ARU/M.040.EA

Serra, J.B.

Elements Edifici d’habitatges originàriament plurifamiliar format per dos habitages, en l’actualitat un, 
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. Ambdues 
façanes es troben compostes segons cànons clàssics (distinció de basament i simetria); a 
la cantonada s'hi troba una tribuna de planta circular. 

La façana principal, donant al carrer de Bosch i Cardellach, estava formada originàriament 
d’un cos central i d’un annex amb portalada de planta baixa (aquest substituït 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 (dóna a la Rambla) compta amb portal al basament i única obertura 
balconera amb llosa individual a plantes pis.

Façana principal composta a partir de tres eixos verticals amb ressalt d’eix de simetria per 
portal d’accés i frontó a cornisa, més nou eix a un dels laterals. La façana lateral es troba 
composta únicament per un eix verticals. A ambdues façanes s’hi troben línies 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.

La coberta és plana transitable, acabada amb enrajolat ceràmic tipus terracota. 

Ha desaparegut l’escala original de comunicació per haver-s’hi col·locat un ascensor. Hi 
ha vitralls a l’entrada dels habitatges, realitzats per J. Bonet.

La tribuna de cantonada, de planta circular, està sostinguda per permòdols. Hi és ubicada 
a les dues plantes pis i sobresortint de la cornisa superior de l’edifici. La seva coberta és 
amb biguetes de fusta radials, recoberta per pissarra amb òculs ovalats al tambor.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1924

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.34



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Mató ARU/M.040.EA

Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1924/Exp:85. (Rafael Mató Escarmis)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé que pot incloure elements decoratius, ornamentals i/o béns mobles a 
l’interior, així com altres elements característics i identificadors de la construcció original, 
en funció de la seva època, estil o període constructiu com: arcs, voltes, paviments 
(hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell 
(que inclou la doble porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la 
ceràmica de rajola de València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les 
reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda sota la influència del noucentisme.

Bé interessant per la contribució en la lectura de l'evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura residencial 
de rellevància, sota el noucentisme que assenyala una època en el 
desenvolupament de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l'entorn que es defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
 - Façanes amb la totalitat dels seus elements formals (tribuna, galeries, balcons) i 

ornamentals
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Posició de la caixa d’escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Mató ARU/M.040.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Baptista Ponsà ARU/M.041.EA

DADES BÀSIQUES

426033 y = 4599854Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6201036DG2060B0001SJ 178 257 PB+1

Carrer  Casanova i Bosch, de, 1
Carrer  Concepció, de la, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Baptista Ponsà ARU/M.041.EA

Balcells i Buigas, Eduard Mª/J.B. Ponsà

Elements 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.

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  coronament de la mateixa façana.

La porta està centrada a la façana principal 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 coronament 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 compon 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.

La coberta de l’edifici és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façanes 
laterals.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1912

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, així com que restin 
elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.35

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Baptista Ponsà ARU/M.041.EA

Bibliografia ROMERO, J.M.; L'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas: una aproximació a l'obra 
sabadellenca , dins Arraona, 26, 2002.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 172/1912

Informació històrica Juan Batista Ponsá, vol enderrocar la casa del número 17 del c/Concepció de la seva 
propietat i construir, en el solar resultant i al que correspon al número 15 també de la seva 
propietat, una casa de planta baixa i un pis. Firma les obres Eduardo Mª Balcells (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 172/1912).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Nota: L'àmbit subjecte a Obra nova vinculat a quest bé es correspon a la finca veïna c. de 
Casanovas i Bosch, 3, d'acord amb el que estableix la MPG-55.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix la 
composició simètrica.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, en relació al front on s'insereix.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici unifamiliar, de planta baixa, pis i golfes

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Casa Joan Baptista Ponsà ARU/M.041.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Josep Renom ARU/M.042.EA

DADES BÀSIQUES

425133 y = 4600244Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5205019DG2050B0001SD 651 385 PB+1

Carrer  Josep Renom, de, 56



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Josep Renom ARU/M.042.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte /Ramón Codolà

Elements 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. 

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 arquitravades.

Façana principal composta 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.

La coberta de l’edifici inclinada a quatre aigües acabada amb teules, amb ràfecs 
sostinguts per colls de fusta. Actualment la part central conté un terrat de planta quadrada.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1924

Ús original/altres Habitatge unifamiliar

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.36

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Model de finca desenvolupada com a casa i pati jardí en el 
desenvolupament de l'Eixample de Sabadell sota la influència del 
noucentisme.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament equilibrat de la façana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Josep Renom ARU/M.042.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 882/1924
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 665/1936

Informació històrica Ramon Codolá vol construir en un solar de la seva propietat al c/Meléndez, una casa amb 
soterrani, planta baixa i pis i una paret de tancament. L’arquitecte que firma els plànols és 
Joaquim Manich i Conesa. L’edifici de planta irregular se situa a l’angle sud-est del solar. 
L’edifici conservat, almenys en la seva façana exterior, respon a aquests plànols (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 882/1924).

El 1936, Ramón Codolá construeix un garatge en el pati de la seva finca emplaçada al 
c/Meléndez. Els plànols els firma Melcior Viñals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc, així com la resta de característiques 
tipològiques identificatives del bé catalogat. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé.

Entorn/Jardí No s'admetran edificacions en la part de la parcel·la de la finca que ocupa el jardí, 
delimitada en el plànol normatiu.

S’admeten intervencions de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries a la tanca, reixa i porta 
patrimonial); Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé com ho son la tanca, la reixa de 
coronament en forja i la porta cancel·la d'accés).

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
(forjats, caixa d’escala) així com el cancell, estances nobles, etc, si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Torre de planta quadrada, amb planta subterrània, baixa i pis

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Josep Renom ARU/M.042.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Capmany ARU/M.043.EA

DADES BÀSIQUES

425509 y = 4600187Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5703701DG2050B0001HD 223 318 PB+1

Carrer  Capmany, de, 44
Carrer  Escola Pia, de l', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Capmany ARU/M.043.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte/ Montserrat Pulit Tiana, promotora

Elements 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. 

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.

Façana composta a partir de tres eixos verticals clars, amb eix de simetria al centre, on se 
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 
mida 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 compon a partir de tres eixos verticals, es remarca el central a través 
d’un gran balcó a la planta pis.

El coronament de les façanes és 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 que marca 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.

La coberta és inclinada, desguassant les aigües a les façanes laterals.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1925

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.37

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell, resolent la 
cantonada preservant els valors dels dos fronts edificatoris.

Bé d’interès on el valor resideix, principalment, en l'estructura tipològica i la 
composició derivada de l’arquitectura que es troba entre el noucentisme i el 
racionalisme, expressada en la simplicitat en el tractament de les façanes.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que no ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn, especialment en la preservació de les cases de rengla.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Capmany ARU/M.043.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 786/1925
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 534/1936
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 643/1936

Informació històrica El 1925, Montserrat Pulit Tiana, vol construir un cobert a l’extrem sud de la seva finca 
entre els carrers Campmany i Escoles Pies, 19; els plànols els firma Joaquim Manich 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 786/1925).

L’abril de 1936, Jaume Usart Carbonell, manifesta que vol canviar la coberta d’uralite per 
una solera d’obra en el cobert del pati i al mateix temps per obtenir ventilació i llum directa 
obrir-hi dues finestres a la façana del c/Campmany. Firma els plànols Melcior Viñals (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 534/1936).

El 1936, Jaume Usart Carbonell, obre una finestra a la façana lateral del seu domicili, al 
c/Escola Pia, 19, i arrebossar les façanes que donen al c/Capmany (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 643/1936)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa, pis i golfes determinada per:

 - Façanes 
- Disposició dels forjats, estructures portants i caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Capmany ARU/M.043.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gambús ARU/M.044.EA

DADES BÀSIQUES

425490 y = 4600366Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Casa Taulé Viñas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5605002DG2050B0001GD 307 877 PB+2

Via  Massagué, de, 85
Carrer  Josep Renom, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gambús ARU/M.044.EA

Renom i Romeu, Francesc / Pablo Gambús i Romeu

Elements 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. 

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 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. La 
façana està estucada amb emmarcaments de pedra a la planta baixa.

La façana lateral està composta sense seguir el mateix llenguatge de la façana principal. 

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

Distribució amb 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. 

Destaca l'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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Educatiu

Cronologia 1886

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments amb algun desperfecte en 
l'arrebossat dels baixos de la façana, així com dels elements decoratius i ornamentals 
senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.38

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gambús ARU/M.044.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 63/1886

Informació històrica Pablo Gambús i Romeu, el 1886, construeix una casa de planta baixa i dos pisos a un 
solar de la propietat situat al que llavors s’anomenava carretera de Manresa; firma els 
plànols Francesc Renom i Romeu (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 63/1886).

Aquesta casa fa aproximadament uns 50 anys que funciona com a acadèmia.

Antics propietaris de la casa és la família Viñas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana a la Via Massagué, el ritme, la 
proporció i forma de les seves obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements 
ornamentals i decoratius originals, si s’escau, que les configuren. 

Es podran realitzar noves obertures a la façana del carrer de Josep Renom a partir de les 
conclusions de l'estudi patrimonial pertinent.  Les noves obertures hauran de justificar la 
compatibilitat amb els valors patrimonials del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d'ampliació es realitzaran d'acord amb l'ordenació de volums establerta 
per la MPG-55 i hauran de preservar els valors tipològics i formals que han justificat la 
seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la Via de Massagué.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la Via de Massagué.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dos pisos determinada per:

 - Façana a la Via Massagué (composició, ritme i prporció de les obertures, elements 
ornamentals i/o decoratius)
- Disposició dels forjats i estructures portants
- Posició del vestíbul i la caixa d'escala
- Cancell amb elements ornamentals i decoratius originals

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Gambús ARU/M.044.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Portalada Detall

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Farmàcia Blanchart ARU/M.045.EA

DADES BÀSIQUES

425554 y = 4600305Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706629DG2050B0001KD 90 254 PB+1

Via de Massagué, 40
Carrer  Sant Francesc, de, -



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Farmàcia Blanchart ARU/M.045.EA

Martínez, Carlos, arquitecte(1924)/Modesto Figuerol Solé

Elements 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. Ambdues 
façanes, compten amb basament a planta baixa modificat posteriorment. El parament 
superior, format per planta pis i golfes, es troba acabat estucat, destaca el dibuix de dues 
figures femenines clàssiques portant un pot d’apotecari a la mà.

La façana principal, que dóna a la Via de Massagué, es compon a partir d’un eix vertical 
centrat, sobre del qual s’hi troba, a la planta pis, una tribuna afegida el 1924. El 
coronament 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 compon 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 coronament de la 
façana es realitza de la mateixa manera que en la façana principal, tot remarcant l’eix 
central.

Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades, amb especejament de carreus 
als angles. Els elements destacats de les façanes són: els esgrafiats de la façana lateral 
amb el dibuix de dues figures femenines clàssiques i la tribuna amb teulada de ceràmica 
d’escata vidriada de color verd.

La coberta és a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comercial (Farmàcia als baixos) i residencial (habitatge plantes superiors

Cronologia 1890 (data de cadastre)

Ús original/altres Farmàcia als baixos i habitatge a les plantes superiors

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar i comerç associat

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.39

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la Via de Massagué.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Farmàcia Blanchart ARU/M.045.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 466/1924
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 73/1940

Informació històrica Modesto Figuerol Solé, vol construir una tribuna i una banqueta a la façana de la casa del 
número 40 de la Via Massagué. Els plànols els rubrica l’arquitecte Carlos Martínez (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 466/1924).

El 1940, Modesto Figuerol Soler, vol fer obres d’ampliació d’un entresol destinat a 
laboratori a la planta baixa, magatzem al primer pis i aprofitar el terrat per una cambra de 
bany. Firma els plànols J. de M. Ferrés Puig (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
73/1940).

A partir d'una fotografia històrica podem saber que antigament en aquesta mateixa 
localització, via Massagué, 40, hi havia una farmàcia modernista propietat de I. Seguí.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. Per aquesta raó caldrà procedir, al mateix temps, a una 
adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de la façana.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar les 
façanes i l’estructura tipològica original.

Es permesa l'adequació dels baixos, així com l'ampliació d'acord . 
amb l'ordenació de volums establerta amb la MPG-55.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents al noucentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família de farmacèutics que 
construeix la casa i la farmàcia en la mateixa unitat tipològica, seguint una 
imatge representativa.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial, amb personalitat definida a través del seu 
estil, envers la posició fent front a la Via de Massagué i cantonada amb el 
carrer de Sant Francesc.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici original de planta baixa, planta pis i 
golfes,delimitat en el plànol normatiu, determinada per:

 - Façanes (forma,composició i ritme) amb els seus elements formals, ornamentals i 
decoratius, en especial els esgrafiats originals de la façana lateral 
- Disposició dels forjats, les estructures portants i la caixa d'escala
- Si s’escau, en funció de l’estudi patrimonial, elements representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

NP 5. DOCUMENTAL
Volum annexat a l'edifici original amb façana al carrer de Sant Francesc



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Farmàcia Blanchart ARU/M.045.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Humet ARU/M.046.EA

DADES BÀSIQUES

425567 y = 4600217Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5605511DG2050B 376 1.152 PB+3

Via  Massagué, de, 29
Carrer  Escola Pia, de l', 1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Humet ARU/M.046.EA

Estany i Casals, Rafael

Elements Casal de tres cossos de planta baixa, dos pisos i golfes, amb façana principal donant a la 
Via Massagué i forma cantonada amb el carrer de l’Escola Pia. 

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.

La composició de la façana principal és a partir de tres eixos verticals compostos 
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 compon també a partir d’uns eixos verticals però algunes de les 
obertures s’han modificat. El coronament de les façanes es realitza mitjançant una cornisa 
sostinguda per permòdols.

Façana arrebossada i pintada amb emmarcaments i elements decoratius de pedra. 
Entaulaments de les obertures de la planta primera i reixes de ferro als balcons.

Doble coberta inclinada a quatre aigües amb baixants vistos en les dues façanes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1882

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.40

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Humet ARU/M.046.EA

Bibliografia 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)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé que pot incloure elements decoratius, ornamentals i/o béns mobles a 
l’interior, així com altres elements característics i identificadors de la construcció original, 
en funció de la seva època, estil o període constructiu com: arcs, voltes, paviments 
(hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell 
(que inclou la doble porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la 
ceràmica de rajola de València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les 
reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la Via de Massagué.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa, dues plantes pis i golfes 
determinada per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
 - Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions (volum de planta baixa amb façana al carrer de la Escola Pia) i 
espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Humet ARU/M.046.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Serra ARU/M.047.EA

DADES BÀSIQUES

425423 y = 4600078Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5503011DG2050B0001ZD 418 1.218 PB+2

Carrer  Gràcia, de, 105-107
Carrer  Pare Sallarés, del, 4



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Serra ARU/M.047.EA

Estany i Casals, Rafael

Elements 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. 

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.

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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1891

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.41

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Serra ARU/M.047.EA

Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1891/Exp:50. (Rafael Estany)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1886/Exp:82. (Angel Ros Roca)

Informació històrica Antic casal que cap als anys 40 (s. XX) es convertí en edifici d'habitatges plurifamiliar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original. Així com altres elements 
característics i identificadors associats que puguin estar presents, en funció del estil i/o 
període com són: els paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com estructura 
tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, normalment 
treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb motius 
decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns 
exemples característics.

Edifici de planta baixa i dues plantes pis, formant cantonada.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Serra ARU/M.047.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Jaume Brutau ARU/M.048.EA

DADES BÀSIQUES

425978 y = 4599308Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6295004DF2969H0001WQ 584 1.205 PB+3

Carrer  Sant Oleguer, de, 75
Carrer  Bosch, de



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Jaume Brutau ARU/M.048.EA

Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma)

Elements 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. 

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.

La façana principal es compon 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 compon 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.

Les façanes es troben arrebossades i amb emmarcaments de les obertures amb pedra. 

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 i falsos sostres.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1883 / 1889 (reforma)

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.42

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Jaume Brutau ARU/M.048.EA

Informació històrica Promotors del casal són la vídua i els fills de Bonaventura Brutau. Els plànols d'aquest 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí No s'admetran edificacions en la part de la parcel·la de la finca que ocupa o ha ocupat el 
jardí.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construït en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de tres cossos de planta subterrània, planta baixa, dos pisos i golfes.

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Jaume Brutau ARU/M.048.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 45/1883

casal són de 1883 i el seu autor és Mariano Votó. (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
45/1883).

L'any 1889 hi ha un projecte 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.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Jaume Brutau ARU/M.048.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del Centenari ARU/M.049.EA

DADES BÀSIQUES

425891 y = 4599317Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Cirera

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6095108DF2969H 1.170 5.019 PB+2

Rambla, la, 143
Carrer  Bosch i Cardellach, de, 1-3



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del Centenari ARU/M.049.EA

Caballé, Joan, mestre d'obres

Elements 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.

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.

Façana principal composta 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. 

Les façanes estan estucades.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis.

Cronologia 1861

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme Romàntic; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.44

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en la segona meitat del segle XIX.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del s.XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a model 
més generalitzat a la Rambla

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del Centenari ARU/M.049.EA

Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1861/Exp:21. (Antonio Casanovas)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1891/Exp:71. (Jaime Sans Jaimé)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí No s'admetran edificacions en la part lateral de la parcel·la de la finca que ocupa o ha 
ocupat el jardí.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de la Rambla a la segona 
meitat del segle XIX en la configuració que haurà d'adquirir la totalitat del 
passeig.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici de planta baixa i dues plantes pis i golfes

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del Centenari ARU/M.049.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Riego ARU/M.050.EA

DADES BÀSIQUES

426013 y = 4599496Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Vivendi - Residència Gent Gran

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6197021DF2969H0001RQ 472 582 PB+2

Carrer  Riego, de, 52



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Riego ARU/M.050.EA

Renom i Romeu, Francesc, arquitecte / Joan Moragas Campañá

Elements 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. 

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. La façana es compon 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 coronament 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.

La coberta és a dues aigües desguassant les aigües a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residència per a la gent gran (Vivendi)

Cronologia 1893

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.45

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de l'evolució i transformació 
de l'estructura del carrer de Riego a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Riego ARU/M.050.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 121/1893
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 174/1942

Informació històrica Juan Moragas i Campañá, vol construir una casa de planta baixa i dos pisos, al terreny de 
la seva propietat del carrer Riego, signa els plànols Francesc Renom i Romeu (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 121/1893).

Jacinto Martí Moragas, el 1942, vol construir una galeria coberta en el primer pis del seu 
propi domicili en el carrer que llavors s’anomenava c/del 27 de enero de 1939; els plànols 
els firma José Cornet (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 174/1942).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Estructura tipològica essencial de l'edifici de planta baixa i dues plantes pis, inclòs volum 
de planta baixa i planta pis, determinada per:

 - Façanes (forma, composició i ritme de les obertures, balcons i baranes de fosa)
- Posició del vestíbul i caixa d'escala 
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Si s’escau, en funció de l’estudi patrimonial, elements representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Riego ARU/M.050.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Balsach ARU/M.051.EA

DADES BÀSIQUES

425595 y = 4599466Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Pla

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5695016DF2959H 353 529 PB+2

Carrer  Planes, de les, 37
Carrer  Sant Pau, de, 54



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Balsach ARU/M.051.EA

Renom i Costa, Josep (reforma)

Elements Casal cantoner de doble cos, de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de 
les Planes i fent cantonada amb el carrer de Sant Pau. 

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. Façana principal del casal de doble cos, amb una composició asimètrica però 
equilibrada, amb obertures adintellades, i amb entaulaments molt decorats.

La façana està estucada amb especejament horitzontal als dos edificis.

De l'edifici 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.

De l'interior del casal destaquen: paviments de gres (Nolla), falsos sostres de gust 
neoclàssic, pintures de gust rococó i fusteries de gust neoclàssic.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma)

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.46

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Balsach ARU/M.051.EA

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí És inedificable la part posterior de la parcel·la que ocupa el jardí de la finca fins el cos del 
garatge que queda exclòs de la protecció física.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en la configuració del Centre i la implementació de 
l’Eixample.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes i fent 
cantonada amb el carrer de Sant Pau.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Balsach ARU/M.051.EA

Observacions Inventari de reixes R59

El veïnat on la història encara es veu.Diari de Sabadell. Autor:Ache, Josep.

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.47/1919 (Angela Solá)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Balsach ARU/M.051.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Àngela Solà ARU/M.052.EA

DADES BÀSIQUES

425577 y = 4599480Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa de la Vídua Llagostera

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5695015DF2959H 302 429 PB+2

Carrer  Planes, de les, 39



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Àngela Solà ARU/M.052.EA

Renom i Costa, Josep/Àngela Solà

Elements Casal entre mitgeres, de planta de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer 
de les Planes. 

Composició simètrica de la façana amb l'excepció de la planta baixa. 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. El coronament és amb merlets situats als dos extrems i al centre, es 
completa amb baranes de forja.

Context L’edifici entre mitgeres 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.

Ús actual Residencial

Cronologia 1919 / 1936 (cadastre)

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.47

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica derivada de l’arquitectura del moment, amb 
una imatge externa que reflecteix la transició entre el modernisme i el 
noucentisme.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en la configuració del Centre i la implementació de 
l’Eixample.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Àngela Solà ARU/M.052.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 47/1919

Informació històrica El 1919, Àngela Solá, viuda de Llagostera, fa obres d’addició i reforma a la seva casa del 
número 39 del c/Les Planes; firma els plànols José Renom i Costa. (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 47/1919).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc., excepte de les parts contràries al bé 
patrimonial, cossos afegits i/o volums disconformes.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Àngela Solà ARU/M.052.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Selvas ARU/M.053.EA

DADES BÀSIQUES

426030 y = 4600053Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6203015DG2060B 189 385 PB+1

Carrer  Illa, de l', 41
Carrer  Narcisa Freixas, de, 39



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Selvas ARU/M.053.EA

Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza (inscripció a la façana)/ 
Gertrudis Selvas Clot

Elements Conjunt d’edificació formada per dues cases iguals i gairebé simètriques, construïdes 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. Les dues cases, de les quals en sobresurten dues galeries, se separen per una 
terrassa a nivell del pis. 

Les façanes es caracteritzen per una decoració d’estil noucentista, usant elements com la 
balustrada, els timpans i els emmarcaments de pedra de les obertures.

La façana principal es compon a partir de set eixos verticals marcats per unes grans 
obertures, i utilitza 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 compon seguint el mateix llenguatge 
de la façana principal. El coronament de les façanes es realitza mitjançant una balustrada.

Actualment la totalitat de façanes es troba arrebossada.

La coberta és plana. Al primer pis, trobem una terrassa situada entremig dels dos cossos, 
d’on sobresurten unes galeries.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Habitatges i oficines

Cronologia 1925

Ús original/altres Oficines i magatzem als baixos i habitatge a la planta pis

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb magatzem

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM  Carrer de l'Illa

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.48

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Selvas ARU/M.053.EA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 63. Plafons.

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

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)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

Nota. L'ambit vinculat subjecte a obra nova es correspon a la finca veïna c. de l'Illa, 43, 
d'acord amb l'ordenació de volums que estableix la MPG-55.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construïnt un edifici que acull alhora la residència i el 
magatzem representatiu.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic mixte (residència i magatzem), amb personalitat 
definida a través del seu estil unitari, envers l’entorn que es defineix al seu 
voltant.

Element/s Conjunt d’edificació formada per dues cases iguals i gairebé simètriques,  amb accés 
principal des del carrer de l’Illa i formant cantonada amb el carrer de Narcisa Freixas.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Selvas ARU/M.053.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i despatx Maria Sampere ARU/M.054.EA

DADES BÀSIQUES

425853 y = 4599863Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casa Guasch

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6000001DG2060B0001LJ 600 1.233 PB+2

Carrer  Indústria, de la, 16
Carrer  Sant Cristòfol, de



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i despatx Maria Sampere ARU/M.054.EA

Casulleras i Forteza, Santiago/Maria Sampere Romeu

Elements 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 per les façanes. Es 
tracta de 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; coronament 
de cobertes amb balustrades amb pinacles a les cantonades, i galeria posterior 
sustentada per columnes d’estil jònic.

Les façanes principal i lateral que conformen la cantonada tenen un tractament més ric 
respecte les altres dues. Aquestes façanes es componen 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. El remat de les façanes es realitza a través 
d’una cornisa amb balustrada 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. La coberta de l’edifici plana és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Administratiu

Cronologia 1931

Ús original/altres Residencial i despatx

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí El petit jardí de la façana posterior està cuidat.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí (transformat)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.18.AM Carrer de la Indústria

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.49

Valor històric Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i despatx Maria Sampere ARU/M.054.EA

Informació històrica Maria Sampere Romeu, vídua de Guasch, edifica un edifici de nova planta compost de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de  Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construïnt un edifici que acull alhora la residència i el 
despatx representatiu.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic mixte (residència i despatx), amb personalitat 
definida a través del seu estil unitari, envers l’entorn que es defineix al seu 
voltant.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Casal de planta baixa i dos pisos amb galeria semicircular de planta baixa situada en la 
façana que dóna a la plaça de M. Crusafont  i Pairó, inclòs cos annex de planta baixa amb 
façana al carrer de la Indústria. 

NP 5. DOCUMENTAL
Cos annex de planta baixa enganxat a la mitgera amb façana a la plaça de M. Crusafont  i 
Pairó



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i despatx Maria Sampere ARU/M.054.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 550/1931

soterrani, planta baixa i dos pisos, a més d’uns annexos per a safarejos i garatge en un 
terreny emplaçat en els carrers Indústria, Mercat i Tres Creus, de conformitat al projecte 
de l’arquitecte Santiago Casulleras Forteza, el constructor és P. Arderiu. L’edifici actual 
respon a aquests plànols (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 550/1931).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i despatx Maria Sampere ARU/M.054.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases M. Baygual ARU/M.055.CA

DADES BÀSIQUES

426129 y = 4600237Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6303001DG2060B0001PJ 292 393 PB+1

6303002DG2060B0001LJ 235 269 PB+1

Carrer  Quevedo, de, 2
Carrer  Quevedo, de, 4
Carrer  Alfons Sala, d', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases M. Baygual ARU/M.055.CA

Conjunt / Ambient El conjunt edificatori s'emmarca en el període del Noucentisme a partir d'un projecte de 
l'arquitecte Francesc de Paula Nebot, materialitzat l'any 1917. Parella de cases de planta 
baixa i pis, una d’elles formant cantonada amb el carrer d’Alfons Sala. 

Destaca l'ornamentació plenament noucentista de les seves façanes. Façanes principals 
donant al carrer de Quevedo amb decoració d’estil Noucentista. La façana que dóna al 
carrer d’Alfons Sala conté una part de més alçada a la cantonada que conforma part del 
cos principal de l'habitatge, una tanca que limita un pati posterior i un cos annex que té la 
funció de garatge i que té l’entrada per a vehicles.

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 circular i 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. El remat de les façanes es realitza 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. 

La coberta plana és  transitable tipus terrat.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, en dues parcel·les, una d'elles 
conformant la cantonada entre els carrers de Quevedo i d'Alfons Sala.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Llevat de la casa amb el número 2 que presenta desperfectes en l'arrebossat de la 
barana del terrat, la cornisa i la part inferior de la mateixa. Es desconeix l'estat de 
conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat 
modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici d'habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.50

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials de renda, construïts al llarg dels s. XIX-XX 
a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

Conjunt d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, així com la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil arquitectònic.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases M. Baygual ARU/M.055.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.368/1917 (M. Baygual)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Façanes i cobertes:
Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura/Interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
individuals i de conjunt.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest conjunt.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació; Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original del conjunt edificatori de planta baixa i pis, delimitat 
en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals, decoratius i fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases M. Baygual ARU/M.055.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Placa Detall

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Magdalena Baygual ARU/M.056.EA

DADES BÀSIQUES

426149 y = 4600232Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6303003DG2060B0001TJ 522 922 PB+2

Carrer  Quevedo, de, 6-8



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Magdalena Baygual ARU/M.056.EA

Vila Joanicó, Josep / Magdalena Baygual i Bas

Elements Edifici de planta baixa i dues plantes pis entre mitgeres seguint l'estil del classicisme de 
postguerra. La façana principal dóna al carrer de Quevedo.

La façana es compon 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 
substituïa una porta i una finestra semblants a les actuals. Aquesta façana es defineix 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.El coronament de la façana és mitjançant una cornisa 
amb una volada considerable. Actualment, la façana es troba revestida amb aplacat de 
pedra combinada amb maó vist.

La coberta és plana transitable, tipus terrat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1942

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.51

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil classicista, promogudes per famílies 
benestants al llarg de la postguerra, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial i comercial que assenyala una segona època en la consolidació 
de l'Eixample de la ciutat

Bé d’interès on el valor resideix, principalment, en l'estructura tipològica i la 
composició derivada de l’arquitectura que es troba emmarcada en el 
classicisme de postguerra, expressada en la simplicitat en el tractament de 
les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construït en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Magdalena Baygual ARU/M.056.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal. Expedient d'obres.1942/Exp:383. (Magdalena Baygual Bas)
AHS, Fons Municipal. Expedient d'obres.1942/Exp:687.

Informació històrica 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Quevedo.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per:
- Façana del carrer Quevedo (forma, composició i ritme)
- Posició del vestíbul
- Caixa d’escala
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Si s’escau, en funció de l’estudi patrimonial, altres elements singulars i representatius de 
la tradició sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de 
forja, ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Magdalena Baygual ARU/M.056.EA

Fotografia del bé Detall porta petita

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall porta principal

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Quevedo, 10 ARU/M.057.EA

DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600253Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6303005DG2060B0001MJ 641 385 PB+2

Carrer  Quevedo, de, 10



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Quevedo, 10 ARU/M.057.EA

Vila Juanicó, Josep / José Casañé Castellnou

Elements 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. 

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 arquitravades balconeres i coronament a planta segona, amb quatre obertures 
tipus arcuacions sostingudes per columnes i rematades superiorment per cinc petites 
finestres cegues amb emmarcaments de pedra.

Es compon 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 arcuacions del grup de 
quatre. 

El conjunt es corona superiorment per petita cornisa, amb reculada que arriba a les 
mitgeres. A banda del coronament destaquen els emmarcaments de les obertures, la 
barana, la finestra quatrífora i les ventilacions superiors.

Actualment la façana es troba amb basament d’estuc que imita especejament de pedra i 
imposta que separa la part superior arrebossada.

La coberta és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1945

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.52

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
residencial i que assenyala una segona època en la consolidació de 
l'Eixample de la ciutat

Bé d’interès on el valor resideix, principalment, en l'estructura tipològica i la 
composició derivada de l’arquitectura que es troba emmarcada en el 
classicisme de postguerra, expressada en la simplicitat en el tractament de 
les façanes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Quevedo, 10 ARU/M.057.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 27/1945

Informació històrica José Casañé Castellnou vol modificar la casa del número 14 i 16 del c/Quevedo; firma els 
plànols José Vila Juanico. La configuració de la façana actual segueix aquests dibuixos 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 27/1945).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Intervencions plantejades amb la voluntat de posar en relleu la tipologia i la composició de 
les façanes, el ritme, la proporció i forma de les obertures i els tancaments, amb la totalitat 
dels elements ornamentals i decoratius originals que les configuren. En el cas de les 
cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Quevedo.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per: 
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals i/o 
decoratius, etc.) 
- Posició del vestíbul 
- Caixa d’escala  
- Nivells dels forjats i disposició de les estructures portants

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Quevedo, 10 ARU/M.057.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Turull, 53 ARU/M.058.EA

DADES BÀSIQUES

426140 y = 4599480Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6397123DF2969H0001PQ 60 91 PB+1

Carrer  Turull, de, 53
Carrer  Gurrea, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Turull, 53 ARU/M.058.EA

Manich i Comerma, Joaquim/ Marcos Manich Parera

Elements 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. 

La façana principal d’aquest habitatge, ubicada al carrer de Turull compta amb la majoria 
d’obertures (avui tapiades) i es compon 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 que dóna 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 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.

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.

Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades, amb ressalts de pedra artificial 
als emmarcaments d’obertures de planta baixa. Gran part d'aquest estucat s'ha desprès. 
La coberta de l’edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1923

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació molt dolent. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i que poden 
revestir deteriorament irreversible d'aquest bé.

Entorn/Jardí El jardí resta abandonat.

Estructura/Interior Atès l'estat de deteriorament que mostra les façanes de l'edifici, es desconeix la situació 
real de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver 
estat modificades en el temps o degradar-se en els últims anys per manca de 
manteniment.

 

Estat conservació Dolent;  És reflecteix, especialment, en les façanes i, molt possiblement, ens està indicant 
deterioraments a escala diversa en les estructures interiors, així com en la coberta.

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.55

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia d'habitatge destaca com a model en l'evolució del teixit històric 
desenvolupat al llarg dels segles XIX-XX a la ciutat. És una obra de 
l'arquitecte Joaquim Manich (1923).

Tot i el seu estat, és un bé referent per les característiques representatives, 
especialment en la tradició i record en el procés de transformació evolutiva 
de la societat i el model d’habitatge al llarg de la segona meitat del s. XIX 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Turull, 53 ARU/M.058.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 906/1923

Informació històrica Marcos Manich Parera, el 1923, es construí una casa al terreny de la seva propietat del 
c/Turull cantonada c/Gurrea. Els plànols els firma Joaquim Manich. Tot i el mas estat de 
conservació actual, la configuració de la façana segueix aquests dibuixos (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 906/1923)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes. 

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la voluntat 
d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats als 
valors de cadascun dels béns, en funció del seu estil i/o període com: el cancell, la 
ceràmica als arrimadors i les reixes, per exemple.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

fins els anys 1950.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Turull, 53 ARU/M.058.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Cugat, 1 ARU/M.059.EA

DADES BÀSIQUES

425425 y = 4599762Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5598201DF2959H0001UB 113 214 PB+1

Carrer  Sant Cugat, de, 1
Carrer  Sant Feliu, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Cugat, 1 ARU/M.059.EA

Renom i Romeu, Francesc (1904), Renom i Costa, Josep (1920)/

Elements 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. 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 que dóna al carrer de St. Cugat i 
composta amb quatre eixos verticals, el quart té l’obertura de planta baixa desplaçada. 
L’altra façana, que dóna al carrer St. Feliu, es compon 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 
presenta una barana amb pedra ornamentada.

Les façanes estan compostes 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.

La coberta és plana, no trobant-se cap baixant a les façanes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Comercial, residencial

Cronologia 1904/1920

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.56

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials de la primera dècada del s.XX, d'arrel més 
senzilla, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica i el sistema constructiu derivat de l’arquitectura tradicional, així 
com la simplicitat en la composició i el tractament de la façana, tot i ser 
una obra dels Renom.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Cugat, 1 ARU/M.059.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 77/1904
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 359/1920

Informació històrica El 1904, Feliciana Ferret, vídua de Corominas, fa reformes a la seva casa del c/San Feliu 
cantonada c/San Cucufate; firma els plànols Francisco Renom i Costa (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 77/1904).

El 1920, Juan Marí Smith, obre un portal i convertir en finestra de l’edifici número 1 de 
c/Sant Cugat. Firma els plànols José Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 359/1920)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana d'acord 
amb les conclusions de l'Estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la societat i l’habitatge al llarg del 
segle XIX-XX.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i pis determinada per: 
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals i/o 
decoratius, etc.) 
- Posició dels nivells dels forjats i estructures portants

NP 1. INTEGRAL
Placa indicativa de les direccions cap a Sentmenat i Rubí situada en façana

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Cugat, 1 ARU/M.059.EA

Fotografia del bé Placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Placa

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer del Sol, 108 ARU/M.060.EA

DADES BÀSIQUES

425735 y = 4599421Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5896016DF2959H 371 540 PB+1

Carrer  Sol, del, 108



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer del Sol, 108 ARU/M.060.EA

Desconegut

Elements Habitatge entre mitgeres de planta baixa, planta pis i golfes, amb façana profusament 
decorada rematada per una balustrada. 

La façana principal d’aquest habitatge 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.

Està composta 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. Gran part d'aquest estuc s'ha desprès i la balustrada superior està 
protegida per evitar desprendiments.

Destaquen els treballs de decoració de planta pis i golfes, cornisa i balustrada, així com 
els treballs de forja de les finestres de la planta baixa.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia Desconegut

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentista; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.55.AM Carrer del Sol

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.57

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer del Sol, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promguts per 
famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer del Sol, 108 ARU/M.060.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior  amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc, i resta de característiques tipològiques 
identificatives del bé catalogat.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics, 
així com el cancell, estances nobles, etc, si en disposen.

La preservació de les parts protegides, de forma raonada i justificada, no ha de ser 
obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les ntervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer del Sol.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial original del volum amb façana del carrer del Sol 
determinada per
- Façanes amb els seus elements ornamentals, decoratius i fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants 
- Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer del Sol, 108 ARU/M.060.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Francesc, 25 ARU/M.061.EA

DADES BÀSIQUES

425606 y = 4600339Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Casa del carrer de Sant Francesc

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706642DG2050B0001SD 146 224 PB+1

Carrer  Sant Francesc, de, 25



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Francesc, 25 ARU/M.061.EA

Renom i Costa, Josep / José Trullàs

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis. Destaquen de la façana 
principal, els detalls ornamentals que emmarquen les obertures i el coronament. 

La façana principal d’aquest habitatge, es compon 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.

Actualment, la façana es troba estucada, amb especejament horitzontal.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1915

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.58

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, en aquesta part del carrer de Sant Francesc.

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil noucentista.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promuguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant, juntament amb la casa Agnès Singla,  per la 
contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i 
definidor del paisatge urbà del carrer de Sant Francesc a l'inici del segle XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Volum original de planta baixa i pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Francesc, 25 ARU/M.061.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 271/1915

Informació històrica El 1915, José Trullás construeix dues cases de nova planta, de planta baixa i primer pis, 
en un solar resultant de l’enderroc de les cases del c/Sant Francesc, 25 i 27. Els plànols 
els firma José Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 271/1915).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Francesc, 25 ARU/M.061.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Agnès Singla ARU/M.062.EA

DADES BÀSIQUES

425594 y = 4600346Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706623DG2050B0001PD 671 372 PB+1

Carrer  Sant Francesc, de, 21-23



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Agnès Singla ARU/M.062.EA

Renom i Costa, Josep / Agnès Singla

Elements 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. 

La façana principal d’aquest habitatge, ubicada al carrer de St. Francesc, es compon 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. 

Actualment la façana es troba estucada amb un lleuger especejament horitzontal, amb 
lleugers treballs de pedra artificial als emmarcaments d’obertures i coronament superior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1912

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.59

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials amb influències modernistes, promogudes 
per famílies benestants al llarg dels anys 1910-20, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, en aquesta part del carrer de Sant Francesc.

Bé d’especial interès on el valor resideix en l’estructura tipològica; també 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
modernisme (forja), però seguint el model de composició clàssica més 
propera al nocentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promuguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant, juntament amb la casa Gambús,  per la contribució en 
la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del 
paisatge urbà del carrer de Sant Francesc a l'inici del segle XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Agnès Singla ARU/M.062.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 92/1912

Informació històrica El 1912, Inés Singla vídua de Juan Sans vol enderrocar la casa dels números 21 i 23 del 
c/San Francesc propera al convent per construir-hi una casa de planta baixa i pis; els 
plànols els firma Josep Renom i Costa. La façana que es conserva segueix aquests 
dibuixos (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 92/1912).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc, així com la resta 
de característiques tipològiques identificatives del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics, 
així com el cancell, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i pis determinada per:
 - Façanes amb els seus elements ornamentals, decoratius i fusteries
 - Disposició dels forjats i estructures portants

- Caixa d’escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Agnès Singla ARU/M.062.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Cervantes, 67 ARU/M.063.EA

DADES BÀSIQUES

425703 y = 4599197Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894040DF2959H0001FB 1.161 2.733 PB+1

Carrer  Cervantes, de, 67



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Cervantes, 67 ARU/M.063.EA

Elements 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. 

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.

La façana principal del núm 67, de planta baixa, planta pis i golfes, es compon 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 coronament 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.

La coberta originàriament era a dues aigües i ha passat a ser plana.

Context L'edifici entre mitgeres entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1885

Ús original/altres Residencial unifamiliar

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior S'ha preservat la imatge i la composició general de la façana de l'edifici. L'interior, però, ha 
estat totalment transformat i, per tant, no queden restes de l'estructura original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.60

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Cervantes.

Edifici de composició seguint el neoclassicisme tradicional on només s'ha 
preservat la façana. Ella manifesta la simplicitat en la composició i el 
tractament exterior de les obertures.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Cervantes, 67 ARU/M.063.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que han estat preservats. 

Caldrà preservar, també, els nivells de la construcció original que determinen la posició de 
les obertures de la façana.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels  nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Tot i que només s'ha conservat la façana, és interessant per la contribució 
en la preservació de la seva imatge original en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici original que resta dempeus determinada per:
- Facanes (composició i parts originals, balcó, baranes de fosa, fusteries, emmarcaments, 
cornisa, etc.)
- Nivells dels forjats.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Cervantes, 67 ARU/M.063.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de la Rambla ARU/M.064.CA

DADES BÀSIQUES

425925 y = 4599058Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6093007DF2969H0001SQ 372 89 PB+2

6093008DF2969H0001ZQ 233 298 PB+2

Rambla, la, 194-196



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de la Rambla ARU/M.064.CA

Conjunt / Ambient Conjunt format per dos immobles entre mitgeres, realitzades sota l'estil academicista 
segons un projecte de l'arquitecte Josep Renom i Costa, realitzat l'any 1922 i promugut 
per Pedro Martí Peydro. És una unitat edificatòria de planta baixa i dues plantes pis, 
ubicades a la Rambla. 

De la façana principal en ressalta el tractament homogeni d’ambdues, amb clars eixos 
verticals de composició i llosa de balcó continu a planta primera. Aquesta mateixa façana 
principal, reflecteix de manera poc diferenciada els dos immobles i 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.

Façana composada per dos immobles amb basament continu, amb cinc portalades d’arc 
recte. Un d’ells es compon 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. Hi ha un tractament distintiu d’una a l’altre 
per emmarcaments d’obertures i tractament d’escopidors. 

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.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana central de la ciutat de Sabadell, concretament a una de 
les artèries més característiques: la Rambla.

Ús actual Comercial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals 
que, poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'edificis unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.62

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials de renda, construïts al llarg dels s. XIX-XX 
a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma en la mateixa 
Rambla de Sabadell definidora d'un teixit clau en el reconeixement de la 
ciutat moderna.

El valor principal recau en l’ordenació de les edificacions que conformen el 
conjunt seguint un model academicista concret pensat i dissenyat per la 
determinació d'un front d'entitat a la Rambla de Sabadell.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de la Rambla ARU/M.064.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 104/1922
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 106/1922

Informació històrica El 1922, el Pedro Martí Peydro construeix una casa de planta baixa i dos pisos en un 
terreny de la seva propietat a la Rambla 194. Firma els plànols Josep Renom i Costa 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 104/1922).

El 1922, Jaime Ricart Pratginestós construeix una casa de planta baixa i dos pisos en un 
terreny de la seva propietat a la Rambla 196. Firma els plànols Josep Renom i Costa 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 106/1922).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen. 

Les Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Es permet l’eliminació de cossos i altres elements sobreposats contraris als valors 
d’interès per a la història del bé i que es demostrin incoherents amb els valors patrimonials 
del bé catalogat.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
en la formació evolutiva de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX a la Rambla.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL 
Estructura tipològica essencial del cos principal de planta baixa i dues plantes pis 
determinada per:
- Façana (composició, obertures, tancaments i elements decoratius i ornamentals originals)
- Nivells dels forjats
- Posició de la caixa d'escala 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt edificatori



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de la Rambla ARU/M.064.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé n.196

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 243 ARU/M.065.EA

DADES BÀSIQUES

425963 y = 4599076Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6193015DF2969H0001EQ 274 370 PB+2

Rambla, la, 243



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 243 ARU/M.065.EA

Elements 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. 

La façana principal de l’immoble, amb composició seguint cànons 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 contínua. A les plantes pis s’hi troben dues 
obertures tipus balconera d’arc recte, amb llosa de balcó individual a la planta segona.

La façana està composta a partir de dos eixos verticals, amb coincidència d’obertures a 
plantes pis i ressalt d’eix de simetria pel frontó central a la cornisa superior. El basament 
està estucat amb especejament horitzontal i ressalt d’emmarcaments d’obertures. Plantes 
pis amb sòcol estucat continu i panys generals amb relleus florals. Els emmarcaments 
d’obertures de les plantes pis, amb frontons als dintells i ressalts de brancals. Altres 
elements compositius son  les lloses de balcó i línies d’imposta. 

L'accés a la casa s'estableix a partir del típic cancell que conforma un vestíbul amb 
arrimador de peces de ceràmica vidriada. El conjunt de les dues portes que conformen el 
cancell és molt remarcable, l'exterior de dos fulls i dos picaportes, amb motius vegetals de 
forja en les dues targes superiors i la segona amb un conjunt de mirilla, tibador i timbre en 
llautó.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana del centre de la ciutat de Sabadell, 
concretament amb front a la Rambla.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1895

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM  La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.63

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 243 ARU/M.065.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics; 
disposició de les estances nobles amb la presència o no d’elements ornamentals i/o 
decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, làmpades, paviments, etc.), així com 
altres parts o espais que confereixen el caràcter singular del bé declarat, com el cancell i 
els seus elements referents i/o associats.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més eclèctics.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge, com el de la Rambla, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL 
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per:
- Façana a la Rambla (composició, obertures, tancaments i elements decoratius i 
ornamentals originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala
- Cancel·la amb les fusteries i els arrimadors de rajola ceràmica

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 243 ARU/M.065.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Funerària ARU/M.066.EA

DADES BÀSIQUES

425719 y = 4599941Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Impremta Vives / Regidoria de Salut (Ajuntament de Sabadell)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802007DG2050B0001YD 321 1.063 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 24
Carrer  Borriana, de la, 17



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Funerària ARU/M.066.EA

Estany i Casals, Rafael,  M.O. / Antoni Vives

Elements 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. 

· Edifici amb façana al carrer de Sant Joan:

La façana principal de l’habitatge, que dóna al carrer de Sant Joan, es compon 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 arquitravades. 
Balconeres a la resta de plantes, amb lloses de balcó les coincidents amb la crugia 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 del carrer de Sant Joan, compta amb línies d’imposta que separen les plantes; 
el conjunt té 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, en ressalten els emmarcaments d’obertures, 
les línies d’imposta, les lloses de balcó i els elements decoratius amb pedra. 

Destaquen les lloses de balcó amb permòduls, 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 i reixes de ferro forjat.

Part de la coberta a dues vessants, amb carener paral·lel al carrer de Sant Joan i part 
plana. La coberta inclinada està acabada amb teula àrab. 

La planta de l’habitatge està composta a partir de dues crugies separades per una paret 
de càrrega trencada per la caixa d’escala amb volta de maó.

· Edifici amb façana al carrer de la Borriana:

La façana principal de l’edifici industrial, que dóna al carrer de Borriana, compta amb una 
gran obertura central que agafa els tres eixos centrals i cinc obertures arquitravades les 
plantes primera i segona.

L’edifici industrial destaca pel seu pati central, així com la solució estructural i constructiva 

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Cronologia 1878-1884

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (transformat)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.64
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amb utilització de ferro i formigó. Existència de falsos sostres a les plantes nobles, 
paviment de marbre i barrots de fosa al nucli d’escala. 

Destaquen els falsos sostres amb elements decoratius i en forma de volta a l’accés, el 
pilar d’arrencada de l’escala, mobiliari de planta primera i làmpades de l'edifici del carrer 
de Borriana i els suports estructurals de l’edifici del carrer de Borriana.

Ús actual Regidoria de la Salut. Ajuntament de Sabadell

Ús original/altres Residencial, Imprempta

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments -amb algun desperfecte 
reparat en els arrebossats-, així com dels elements decoratius i ornamentals senzills que 
la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona 
l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial que 
incorpora locals d'entitat als baixos, que es materialitza a finals del XIX o 
inicis del XX per la preservació d'una imatge equilibrada i harmònica en la 
seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Joan, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en l període 
neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les façanes amb 
elements decoratius.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió dotacional, com antiga 
funerària, en la història de la ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, a partir de la seva façana amb disposició 
diferenciada d'obertures, així com per l’entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Immoble format per:
- Edifici amb façana al carrer de Sant Joan
- Edifici amb façana al carrer de la Borriana

NP 5. DOCUMENTAL
Pati de ventilació entre els dos edificis
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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.

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)

Informació històrica 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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Casa del passeig de la plaça Major, 34-36 ARU/M.067.EA

DADES BÀSIQUES

425684 y = 4599921Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802508DG2050B0001SD 166 662 PB+2

Passeig  Plaça Major, de la, 34-36
Carrer  Mestre Rius, de, 1-5
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Llomatgé / Banc Sabadell

Elements 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. 

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 compon 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 contínua 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.

La façana principal està composta 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 compon 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 plana.

Els baixos han estat totalment transformats, tant en la seva imatge externa com a l'interior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Presenta tres 
façanes diferenciades: la que dona al Passeig de la plaça Major és la més representativa i 
s'emmarca en l'estil neoclassicista per mostrar la voluntat d'inserirse en un front edificatori 
singular en el marc de la ciutat vuitcentista; la façana al carrer del Mestre Rius és 
reformada en el període noucentista amb la voluntat, també, de deixar una empremta 
notable d'aquest estil, ni que sigui parcialment i, finalment la façana al carrer de la 
Borriana és l'original de la construcció i s'emmarca en l'estil tradicional del tercer quart del 
segle XIX, en consonància amb la tipologia d'habitatges que es construiren en aquest 
moment.

Ús actual Residencial. Baixos comercials

Cronologia 1880 / 1912

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

Estat conservació Regular 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (transformat)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.35.AM Passeig de la Plaça Major / 
V.29.AM Carrer del Mestre Rius

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.65
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Informació històrica El 1912, José Bros, en tant que administrador del Banc de Sabadell, en el seu nom 
propietari de la casa del número 42 de la plaça Major. El projecte es compromet a una 
nova alineació del c/San José. Firma els plànols l’arquitecte Llomatgé. Aquestes obres 
afecten lal configuració de la façana a nivell de planta baixa (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 206/1912).

El 1935, la Guillermina Peig Cunillé, vol construir una tribuna en la planta del primer pis de 
la seva finca emplaçada en el carrer del Mestre Rius cantonada amb la plaça de Fermí 
Galán i Garcia Hernandez. Firma els plànols Melcior Viñals (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 212/1935).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que la configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les obertures de la planta baixa han estat modificades. En cas d'intervenir-hi es recomana 
la restitució a la forma original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial que 
incorpora locals comercials als baixos, que es materialitza a finals del XIX o 
inicis del XX per la preservació d'una imatge equilibrada i harmònica en la 
seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:

 -  Façana neoclàssica al passeig de la plaça Major (composició, ritme i proporció de les 
obertures, elements ornamentals i/o decoratius)
- Posició dels forjats
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Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 206/1912
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 212/1935
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 945/1954

Emilio Casablancas, reforma la façana i suprimeix la coberta convertint-la en terraassa, en 
la finca situada al passeig General Primo de Rivera cantonada Mestre Rius; els plànols els 
firma José Vila Juanico (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 945/1954)
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Casa del passeig de la plaça Major, 34-36 ARU/M.067.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Casal Buxó ARU/M.068.EA

DADES BÀSIQUES

425927 y = 4599401Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casal del carrer de Gurrea

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6095105DF2969H0001IQ 329 410 PB+2

Carrer  Gurrea, de, 18
Carrer  Sant Oleguer, de, s/n
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Renom i Costa, Josep, arquitecte / Joan Buxó Mariné

Elements Casal de triple cos entre mitgeres, 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. 

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. Es compon 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 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. Es compon també a partir de tres eixos verticals, amb ressalt de l’eix 
de simetria per reculada 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.

La coberta és plana transitable.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1919

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.66

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Gurrea.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 136/1919
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 42/1919

Informació històrica Juan Buxó Mariné, el 1919 fa obres de reforma i addició en la façana de casa seva del 
c/Gurrea, 18 cantonada c/Sant Oleguer. Firma els plànols José Renom i Costa, el de 
desembre de 1918 correspon a la façana del c/Sant Oleguer i c/Gurrea -AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 42/1919-, i el d’abril de 1919, mostra una modificació a la 
façana del c/Gurrea elevant-ne el cos central i afegint-hi una balconada als laterals - AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 136/1919-.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica, establert per la MPG-55.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització construït en un moment destacat en l'evolució urbana i 
representativa de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix als carrers de Gurrea i 
de Sant Oleguer.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels volums delimitats al plànol normatiu determinada per:

 - Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals ii/o 
decoratius)
- Posició del vestíbul
- Caixa d'escala
- Nivells dels forjats, disposició de les estructures portants i tècnica constructiva utilitzada

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Buxó ARU/M.068.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Romeu ARU/M.069.EA

DADES BÀSIQUES

426213 y = 4600281Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6403001DG2060B0001WJ 349 369 PB+1

Carrer  Quevedo, de, 38
Carrer  Covadonga, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Romeu ARU/M.069.EA

Renom i Romeu, Francesc, M.O. / Joan Romeu

Elements Immoble d’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat en cantonada, de planta baixa i 
planta pis, donant façana als carrers de Quevedo i Covadonga 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. 

La façana principal donant al carrer de Quevedo, composta 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 Covadonga compta amb dues obertures tipus finestra 
a basament i obertura tipus balconera amb llosa individual a planta primera.

Quant a la composició de les façanes, la façana principal està composta 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. Elements destacats de les façanes són el coronament 
superior amb doble cornisa, obertures d’arc rebaixat amb ressalt d’emmarcaments, llosa 
de balcó amb línia d’imposta coincident i mènsules inferiors.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1882

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana est. A la cantonada es troba 
ancorrada una cadireta que sustenta el cablejat elèctric aeri i que desvirtua els valors 
compositius de les dues façanes que conformen aquesta cantonada.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.67

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Quevedo.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Romeu ARU/M.069.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 81/1882

Informació històrica Juan Romeu, el 1882, en un solar de la seva propietat al c/Quevedo cantonada 
c/Covadonga edifica una casa. Els plànols els signa Francesc Renom i Romeu, mestre 
d’obres (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 81/1882).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Entorn/Jardí Es considera inedificable l'espai lliure protegit situat a la part posterior de la parcel·la que 
ocupa el jardí de la finca, delimitat en el plànol normatiu.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc. si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que no ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn, especialment en la preservació d'unitats edificatòries de planta 
baixa i pis.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'habitatge unifamiliar ubicat en cantonada, de planta 
baixa i planta pis, constituïda per:

 - Façanes
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Joan Romeu ARU/M.069.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Casajoana ARU/M.070.EA

DADES BÀSIQUES

425760 y = 4600043Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5903022DG2050B0001GD 296 457 PB+2

Carrer  Creueta, de la, 1 Bis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Casajoana ARU/M.070.EA

Renom i Romeu, Francesc, M.O. / Gertrudis Casajoana Grané

Elements 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. 

La façana principal, composta 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. Està composta a partir d’eix central de 
simetria i dos eixos laterals. Els eixos de composició es troben ressaltats per mènsules a 
planta golfes i coronament superior.

El pany principal de la façana es troba arrebossada sense pigmentació. Disposa d'una 
cornisa superior amb triple dentell, obertures d’arc de mig punt amb reculada a dovelles, 
ritme de tres obertures centrals a planta golfes. 

Els elements que associen aquest edifici amb el modernisme d'arrel tradicional són, 
bàsicament, les reixes de les finestres; les baranes dels balcons i la cornisa de 
coronament. En aquest darrer cas es posa de manifest una certa influència del 
noucentisme.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1907

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.68

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials amb influències modernistes, promogudes 
per famílies benestants al llarg dels anys 1900-10, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de la Creueta.

Bé d’especial interès on el valor resideix en l’estructura tipològica; també 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
modernisme (forja), però seguint el model de composició clàssica més 
propera al noucentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Casajoana ARU/M.070.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 45/1907

Informació històrica El 1907, Gertrudis Casajoana Grané, construeix una casa de nova planta, firma els 
plànols Francisco Renom Romeu. L’acabament que presenta la casa en el moment de 
l’elaboració d’aquest catàleg és l’únic diferent respecte la configuració de façana que 
mostres aquests plànols (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra,45/1907)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial ROIG BUXÓ, Jordi i MELO COLDEFORNS, Joana: Estudi històric i patrimonial de l'edifici 
del c/ Creueta, 1bis (Sabadell, Vallès Occ.). ARRAGO SL. Sabadell, febrer 2021

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum de planta baixa, planta pis i golfes determinada 
per:

 - Façana (composició, obertures, tancaments i elements decoratius i ornamentals originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Casajoana ARU/M.070.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del carrer de Sant Quirze, 35 ARU/M.071.EA

DADES BÀSIQUES

425479 y = 4599797Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600001DG2050B0001RD 387 534 PB+2

Carrer   Sant Quirze, de, 35
Carrer  Joan Maragall, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del carrer de Sant Quirze, 35 ARU/M.071.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte / Juan Saucourt i Harmet

Elements Casa entre mitgeres que conforma cantonada. La façana principal, composta segons 
cànons clàssics (distinció de basament i planta principal i tercer pis, reducció d’obertures 
en alçada i simetria), compta amb portal d’accés desplaçat del centre del basament amb 
obertura a cada lateral, quatre balconeres amb llosa de balcó individual a planta primera i 
dues sèries de finestres, una de tres i l'altre de dues obertures, cobertes amb arc de mig 
punt, a planta golfes. L'edifici es corona amb una cornisa.

El pany principal de la façana es troba arrebossada sense pigmentació. A la planta 
principal, al bell mig i de manera emmarcada apareix, segurament, un esgrafiat on no es 
pot observar el contingut al estar protegit per un suport provisional.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial. Comerç de restauració als baixos

Cronologia 1928

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (Casal)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.53.AM Carrer de Sant Quirze

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.69

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials amb influències noucentistes, promogudes 
per famílies benestants al llarg dels anys 1920, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Quirze, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període noucentista, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del s. XX 
en la configuració del Centre, a la cantonada entre els carrers de Sant 
Quirze i de Joan Maragall.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici de planta baixa i dues plantes pis que conforma cantonada

NP 5. DOCUMENTAL



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del carrer de Sant Quirze, 35 ARU/M.071.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 404/1926

Informació històrica Juan Saucourt i Harmet, construeix una casa de nova planta en el terreny resultant de 
l’enderroc de les cases número 33 i 35 del c/Sant Quirze, cantonada amb c/Poeta 
Maragall. Els plànols del gener de 1926 els signa Joaquim Manich. La composició de la 
façana en aquests dibuixos difereix de la que es conserva en el moment d’elaborar aquest 
catàleg sobretot en el segon pis perquè als plànols s’hi veu un porxo amb columnes 
mentre que actualment es tracta de finestres d’arc de rebaixat. També són diferents els 
coronaments de les llindes de les portes dels balcons del primer pis perquè els dibuixos 
no contemplen els medallons que es veuen en l’actualitat. 

El 30 de juliol de 1928 Juan Saucourt Harmet cedeix una parcel·la a l’ajuntament per a via 
pública en virtut de les noves alineacions ens els carrers sant Quirze i Poeta Maragall. 
Firma els plànols José Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 404/1926)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal del carrer de Sant Quirze, 35 ARU/M.071.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de la Salut, 46 ARU/M.072.EA

DADES BÀSIQUES

425753 y = 4600245Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5905607DG2050B0001FD 485 487 PB+2

Carrer  Salut, de la, 46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de la Salut, 46 ARU/M.072.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte / Josefa Borràs

Elements Casal de planta baixa i dues plantes pis, amb façana al carrer de la Salut. 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 està estucada amb emmarcaments a les obertures. Part d'aquest estucament 
s'ha desprès. 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 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, amb les reixes 
originals. El coronament de la façana es realitza a través d’una cornisa sostinguda per 
unes mènsules sobre de la qual hi trobem un ampit. Destaquen les reixes de ferro als 
balcons.

La coberta de l'edifici és a la catalana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1910

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.44.AM Carrer de la Salut

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.70

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza els inicis del segle XX per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Salut, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de la Salut, 46 ARU/M.072.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 81/1910

Informació històrica Josefa Borrás, propietari de les cases dels números 46 i 48 del c/Salut, cantonada amb la 
carretera de Molins de Rei a Caldes reforma aquests habitatges i hi afegeix una nova 
coberta. Firma els plànols José Renom i Costa. La configuració de la façana dels plànols 
es manté en l’actualitat llevat de la decoració de la barana de la part superior (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 81/1910).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc, així com la resta 
de característiques tipològiques identificatives del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

La preservació de les parts protegides, de forma raonada i justificada, no ha de ser 
obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de la Salut.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del casal de planta baixa i dues plantes pis determinada 
per:

 - Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants 
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de la Salut, 46 ARU/M.072.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Antoni Borràs ARU/M.073.EA

DADES BÀSIQUES

425747 y = 4600280Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5805019DG2050B0001PD 155 361 PB+1

Carrer  Salut, de la, 55
Carrer  Manaut, de, 14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Antoni Borràs ARU/M.073.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte / Antonio Borràs

Elements Casal de planta baixa, i dos pisos situat entre el Carrer de la salut núm 55, carrer de 
Manaut 14 i carrer del Vapor 1-3. L'element més destacat de la façana del carrer de 
Manaut és una finestra amb decoració modernista. També és rellevant l'acabament de 
l'edifici en un coronament ondulat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1919

Ús original/altres Casal residencial en parcel·la estreta

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.44.AM Carrer de la Salut

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.71

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial noucentista 
que incorpora locals als baixos, que es materialitza als inicis del XX per la 
preservació d'una imatge equilibrada i harmònica en la seva implantació 
urbana.

Edifici interesant que sense perdre les característiques del seu estil 
s'acomoda perfectament a una parcel·la estreta, articulant un front senzill i 
elaborant la façana longitudinal.

Bé d’interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
noucentisme, com la important balustrada.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social d'una família vinculada a la 
industrialització que aixeca, en un mateix edifici, l'habitatge i el magatzem.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània al carrer 
de la Salut.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica original essencial de l'edifici (magatzem i habitatge) determinada per:

 - Façanes
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Antoni Borràs ARU/M.073.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 80/1919

Informació històrica Antonio Borrás, vol fer obres a la casa que té al número 55 de c/Salut, cantonada c/Vapor 
i que també té façana al c/Manau. A tal fi es produeix una expropiació per part de 
l’ajuntament per a alienar la façana. Els plànols, de juny de 1918 i de setembre del mateix 
any (inclou l’alineació del carrer) els firma José Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 80/1919).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana a partir 
de les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica, establert per la MPG-55.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa i magatzem Antoni Borràs ARU/M.073.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Rosa ARU/M.074.EA

DADES BÀSIQUES

425667 y = 4599119Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Casal al carrer de Zurbano, 67

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5893604DF2959H0001QB 391 605 PB+1

Carrer  Zurbano, de, 67
Carrer  Sant Pau, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Rosa ARU/M.074.EA

Manich, Joaquim, arquitecte / Valls Figueras, Juan

Elements L'edifici probablement formava part del complex industrial del Vapor Buxeda Nou. L'edifici 
és fruit 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. Destaca l'estucat de la façana 
que distingeix el color rosa general del gris de les finestres. Aquestes presenten reixes de 
gran qualitat. A la façana principal i a l'eix de la planta principal apareix emmarcat un 
esgrafiat decoratiu amb motius geomètrics i vegetals.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1925

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.72

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Zurbano. Bona 
resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració de l’Eixample, en aquest cas a la cantonada dels 
carrers de Zurbano i de Sant Pau.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica original essencial del casal de planta baixa i pis determinada per:

 - Façanes, excepte la que confronta amb el pati actual
- Disposició dels forjats i les estructures portants 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Rosa ARU/M.074.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 752/1925

Informació històrica Juan Valls Figueras, el 1925, vol enderrocar l’actual casa d’una altura de 3m i construir-ne 
una altra. Firma els plànols Joaquim Manich. La configuració de la façana actual respon a 
aquests dibuixos (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 752/1925).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana, a una 
part dels baixos, a partir de les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

També cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

- Caixa d'escala
- Elements singulars i representatius de l'estil i l'època de construcció de l'immoble, 
d'acord amb l'estudi patrimonial

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Rosa ARU/M.074.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Duran ARU/M.075.EA

DADES BÀSIQUES

425486 y = 4599154Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894008DF2959H0001KB 563 695 PB+1

Carrer  Cervantes, de, 55



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Duran ARU/M.075.EA

Miquel Pascual i Tintorer, arquitecte

Elements 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. 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 
situen 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. 

La coberta és a dues aigües, revestida amb teules, avesant  aquestes a la façana principal 
i posterior.

Els interiors estan molt reformats, sobretot a partir de la rehabilitació feta cap als anys 
quaranta per la família Ferran. 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 al 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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1897

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció corrobora un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. 

S'han preservat elements decoratius a les estances, especialment pintures als sostres, 
així com la preservació de part del mobiliari original.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.4

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Duran ARU/M.075.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

Les intervencions d'ampliació es faran on són admeses, d'acord amb el planejament 
general vigent.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial noucentista 
que incorpora local d'entitat als baixos, que es materialitza en els anys 
1920-30 per la preservació d'una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, des de la seva singularitat, al 
carrer de Cervantes.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura modernista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de Sant Feliu.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Volum delimitat al plànol normatiu de plantes baixa, pis i golfes

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Duran ARU/M.075.EA

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 476/1924
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 337/1946

Informació històrica Alberto Rifá, el 1924, construeix una casa de planta baixa i dos pisos, al c/Sant Feliu, 5. 
Els plànols els signa Joaquim Manic. Per tal d’alinear la façana amb el carrer, el sr. Rifá 
cedeix una petita part del seu terreny a l’ajuntament (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 476/1924).

Juan Gusi Oliveres, el 1946, vol convertir en terrassa, un cobert amb teules que hi ha a la 
planta baixa i construir una cuina amb safareig en el primer pis del seu domicili. Els 
plànols els firma Joaquim Manich (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 337/1946)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial NAVARRO GONZÁLEZ, Ruben: Estudi patrimonial de la finca residencial al carrer 
Cervantes, 55 de Sabadell. Abril 2022.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal Duran ARU/M.075.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Coronament de l'edifici Interior

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de les Planes, 7 ARU/M.076.EA

DADES BÀSIQUES

425739 y = 4599519Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5997725DF2959H0001FB 328 546 PB+2

5997725DF2959H0001XB 163 270 PB+2

Carrer   Planes, de les, 7



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de les Planes, 7 ARU/M.076.EA

Estany i Casals, Rafael, M.O. / Juan Altayó

Elements Conjunt de tres casals en origen, en planta baixa i dues plantes pis. 

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, provablement varen ser repicades. 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 número 7 té conservat el cancell.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1876

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (Casal)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.75

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de les Planes, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de les Planes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de les Planes, 7 ARU/M.076.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 76/1876
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 56/1904

Informació històrica Juan Altayó, el 1876, edifica dues cases de nova planta els plànols de les quals els firma 
Rafael Estany i Casals, mestre d’obres (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 76/1876)
Benito Margarit, veí d’Olesa de Montserrat, vol construir un magatzem a l’extrem del pati 
de les cases números 7 i 9 del c/Planes de Sabadell. Els plànols vénen signats pel mateix 
mestre d’obres que ja havia construït les cases d’aquesta finca (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 56/1904).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Volum delimitat al plànol normatiu de planta baixa i dues plantes pis corresponen als tres 
casals en origen

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal al carrer de les Planes, 7 ARU/M.076.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.077.CA

DADES BÀSIQUES

425705 y = 4599499Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5897010DF2959H0001QB 129 202 PB+1

5897011DF2959H0001PB 130 192 PB+1

5897012DF2959H0001LB 142 159 PB+1

5897013DF2959H0001TB 143 210 PB+1

5897014DF2959H0001FB 130 143 PB+1

5897015DF2959H0001MB 138 159 PB+1

Carrer  Sol, del, 80-82-84-86-88-90



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.077.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de rengle format per sis habitatges i realitzat pel mestre d'obres Rafael Estany i 
Casals. 

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni tot i no ser repetitiu. Aquest ritme ve 
marcat per les obertures i els balcons, i tot i que s’hi troben diferències en els llenguatges 
utilitzats individualment, el conjunt es mostra unitari. A la planta baixa es repeteix el mòdul 
de porta d’accés i finestra a la totalitat dels habitatges. A la planta pis, en contraposició, la 
composició no és repetitiva i no hi ha un criteri clar que obeeixi a tot el conjunt. La 
decoració és molt acurada excepte els habitatges nº80-82, que pràcticament no tenen 
decoració. Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades.

La coberta dels habitatges és a dues aigües.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, seguint un tipus de 
parcel·lació estreta i mostrant un estil arquitectònic influenciat pel modernisme però 
mantenint una senzillesa en la seva composició unitària.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  El conjunt no presenta, en la seva lectura majoritària, lesions o patologies que facin 
entreveure la necessitat d’intervenir en l’exterior, llevat de desperfectes puntuals en els 
arrebossats. En tot cas, podem afirmar que, a nivell general, es fan les actuacions 
necessàries quan es produeixen lesions, desperfectes o alguna patologia derivada, com 
és el cas de les reparacions portades a terme a les llosanes dels balcons.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.55.AM Carrer del Sol

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.1

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del S. 
XIX, època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi e fàbrica i habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL 
Estructura tipològica essencial del volum principal de planta baixa i pis determinada per:



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.077.CA

Observacions Inventari de reixes R79, R80, R207, R208.

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.
 
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 55/1913

Informació històrica Pedro Dalmau, vol enderrocar cinc cases de la seva propietat al carrer de Víctor Balaguer, 
82-90 per construir en el solar resultant de l’enderroc cinc cases noves. Els plànols els 
firma R. Estany (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 55/1913). Rafael Estany i Casals 
fou un destacat mestre d’obres. Constructor de diverses obres a Sabadell. Va realitzar 
estudis a Anglaterra. Els seus treballs més remarcables se situen al Cementiri. Es poden 
esmentar: l'enreixat de la tanca principal (Obres dirigides per Francesc Renom Romeu i 
adjudicades a Josep Claramunt i Cia. el 23 d’octubre de 1876); la tomba monumental de 
Miquel Sanmartí Casanovas.

Construïda l’any 1913. Està situada a la via Santa Eulàlia nº 16; el mausoleu templet 
d’Andreu Serra Verdaguer. Situat a la Via Santa Eulàlia nº 20. Escultor: F. Zamora Casoni. 
Any de construcció: 1880 i els mausoleus de Jacint Comas, Josep Maranges, Gaietà 
Capdevila Ballbé, així com el mausoleu edicle de Joan Massagué. Situat a la Via Santa 
Eulàlia nº 9. Conté una de les poques representacions de Sant Antoni en aquest 
cementiri. Construït l’any 1870. Escultor: Jaume Francesc Serra).

Estudi/s patrimonial FERRAN ALVARADO, Judit. Informe patrimonial de intervenciones históricas vivienda en 
c/ Sol, 88 - Sabadell. Gener 2021.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Preservar l'estructura tipològica original essencial que pot incloure elements decoratius, 
ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics i 
identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

- Façana (composició, obertures, tancaments i elements decoratius i ornamentals originals)
- Nivells dels forjats
- Posició de la caixa d'escala

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.077.CA

Fotografia del bé n.90 Fotografia del bé n.88

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé n.82 Fotografia del bé n.80

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé n.82 Fotografia del bé n.84

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.077.CA

Fotografia del bé n.86 Fotografia del bé n.86

Equip redactor Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases de Joan Llenas ARU/M.078.CA

DADES BÀSIQUES

425681 y = 4599569Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé n.62

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5898614DF2959H0001BB 1.032 1.322 PB+2

5898615DF2959H0001YB 126 216 PB+2

5898616DF2959H0001GB 128 218 PB+2

Carrer  Sol, del, 62-64-66



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases de Joan Llenas ARU/M.078.CA

Conjunt / Ambient Conjunt format actualment per tres habitatges, dos dels quals són d’un cos, mentre que el 
tercer és de doble cos. Vàren ser construïdes per Joan Llenas, segons un projecte de 
l'arquitecte Josep Renom (1880-1931), mogut sota la influència del Modernisme, l'any 
1909. 

Les tres façanes, de planta baixa, pis i golfes, presenten un llenguatge modernista en 
general, tot i que l’habitatge del nº 62 presenta elements decoratius neobarrocs.

Les façanes dels habitatges d’un sol cos repeteixen la mateixa composició, porta i finestra 
a la planta baixa i balcó a la planta pis. L’habitatge de doble cos es composa seguint un 
llenguatge típic d’un casal i presenta una decoració més acurada.

Coronament en voladís de la façana dels habitatges d’un sol cos recobert per la part 
interior per un mosaic ceràmic. Destaquen la balconada del primer pis, coronament de la 
façana amb elements forals i decoratius neobarrocs de l’habitatge de doble cos. 
Actualment les façanes estan acabades amb estucat pintat. 

La coberta dels habitatges és a dues aigües, avesant aquestes a les parets laterals, 
acabada amb teules.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana central de la ciutat de Sabadell, seguint un model 
d'ocupació de tres finques de parcel·la estreta.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  El conjunt no presenta, en la seva lectura majoritària, lesions o patologies que facin 
entreveure la necessitat d’intervenir en l’exterior. Bon estat general dels paraments 
verticals, tant dels seus revestiments, així com dels elements que la configuren. S'estima 
un bon estat general de les cobertes a través de la imatge expressada en la visió parcial 
del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt de dos habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.55.AM Carrer del Sol

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.2

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials de renda, construïts al llarg dels s. XIX-XX 
a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en l'evolució i transformació de 
l'estructura urbana a l'entorn del teixit històric central. Altrament, es 
reflecteix la posició propera a camins o carreteres com estructura 
estratègica per la indústria i el comerç.

Conjunt d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, així com la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil arquitectònic.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases de Joan Llenas ARU/M.078.CA

Observacions Inventari de reixes R209.La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 155. Ornamentació.

Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.
 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1909/Exp:25. (Juan Llenas Soler)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1893/Exp:39. (Juan Guitart Fortuny)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1913/Exp:42. 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1886/Exp:45. (Antonia Salvany)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1885/Exp:89. (Juan B Corominas)

Informació històrica Joan Llenas i Soler era un paleta que encarregà l'enderroc d'unes cases de la seva 
propietat i l'aixecament del projecte per a unes noves cases. Les façanes de les altres 
dues cases es conserven íntegrament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

Les actuacions s'adequaran a la parcel·lació vigent.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en aquest sector del Centre.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt format actualment per tres habitatges (volum principal de planta baixa, pis i 
golfes). 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases de Joan Llenas ARU/M.078.CA

Fotografia del bé n.62 Detall portal n.62

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia dels baixos n.64 Fotografia del bé n.64

Equip redactor

Fotografia del bé n.66 Fotografia del bé n.66

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Conjunt de dues cases de Joan Llenas ARU/M.078.CA

Detall porta n.66
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Salvany ARU/M.079.CA

DADES BÀSIQUES

425573 y = 4599845Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5601014DG2050B0001UD 284 720 PB+2

5601013DG2050B0001ZD 119 241 PB+2

5601012DG2050B0001SD 107 268 PB+2

5601011DG2050B0001ED 108 262 PB+2

5601009DG2050B0001SD 107 265 PB+2

5601011DG2050B0001ED 268 107 PB+3

5601009DG2050B0001SD 265 107 PB+4

Carrer  Gràcia, de, 1-3-5-7-9-11-13-15



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Salvany ARU/M.079.CA

Conjunt / Ambient Rengle d’habitatges, seguint l'estil neoclassicista, emplaçat en el recinte de la vila del s. 
XVIII, format actualment per vuit habitatges, dels quals un d’ells fa cantonada amb el 
carrer de Sant Quirze.

El projecte està executat pel mestre d'obres Gabriel Batllevell i Tort en els anys 1866-67 
per encàrrec d'Antònia Salvany que actua com a promotora. Són 6 cases en filera: 1 en 
cantonada, amb 3 cossos; 5 d’1 cos.

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els 
balcons, i tot i que en planta baixa aquestes s’han modificat completament, el conjunt es 
mostra unitari.

Les façanes, de planta baixa i dues plantes pis, presenten un llenguatge unitari. Mentre 
que a la planta baixa no hi ha un llenguatge que obeeixi a tot el conjunt, a les plantes pis 
es repeteix la composició de dos eixos verticals per a cada mòdul, que corresponen a  un 
balcó i una finestra per cada planta, i que es van alternant. 

L’habitatge de la cantonada, de triple mòdul segueix la mateixa composició en les plantes 
pis, però es composa de cinc eixos verticals: dos d’ells corresponen a finestres mentre 
que els altres tres corresponen a balcons. Les façanes laterals també segueixen el mateix 
llenguatge en les plantes pis.

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades i pintades.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Es tracta d'una associació 
d'edificis de PB+2, emplaçats en el recinte de la vila del s. XVIII i que es succeeixen 
harmònicament.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici d'habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia / V.53.AM 
Carrer de Sant Quirze

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.3

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials o casals, construïts per les famílies 
benestants al llarg dels s. XIX-XX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, als carrers de Gràcia i de Sant Quirze.

Conjunt d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis 
construïts en aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les 
tècniques constructives del moment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Salvany ARU/M.079.CA

Observacions Inventari de reixes R52.

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991.
 
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 45/1866

Informació històrica Antònia Salvany vídua de Margenat construeix un edifici de nova planta. Els documents 
els signa el seu fill Joan Margenat com apoderat. Els plànols els firma Gabriel Batllevell. 
Es tracta d’un regle de cases de planta baixa i pis, i dues més de planta baixa i dos pisos  
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 45/1866). Gabriel Batllevell i Tort (Molins de Rei, 
24 de desembre de 1825 - Sabadell, 19 d'agost de 1910) va ser un mestre d'obres català, 
pare de l'arquitecte modernista Juli Batllevell qui treballà, també, a Sabadell. Va contribuir 
a la urbanització de bona part de la ciutat durant la segona meitat del segle XIX. Entre les 
obres en què intervingué cal destacar el col·legi de l'Escola Pia (actual Ajuntament de 
Sabadell) i l'antiga estació de tren.

Actuacions / altres Restauració de l’edifici que fa cantonada amb el carrer de Sant Quirze, l'any 2018.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
en la formació evolutiva de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt edificatori delimitat en el plànol normatiu (volum principal amb façana al carrers 
de Gràcia i Sant Quirze)

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Salvany ARU/M.079.CA

Fotografia del bé n.1 Detall llinda

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Detall llinda Detall portal n.15

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé n.5 Fotografia del bé n.7

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Salvany ARU/M.079.CA

Fotografia del bé n.15

Equip redactor

Fotografia del bé n.11 Fotografia del bé n.13

Equip redactor Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

DADES BÀSIQUES

425933 y = 4599235Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6094229DF2969H0001IQ 120 151 PB+1

6094228DF2969H0001XQ 107 130 PB+1

fins a

6094210DF2969H0001WQ 87 130 PB+1

6094209DF2969H0001BQ 86 143 PB+1

Carrer  Fèlix Amat, de, 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27
Carrer  Sant Oleguer, de, 64-66-68-70-72-74-76-78-82



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de rengle d’habitatges format actualment per tretze habitatges al carrer de Fèlix 
Amat i vuit habitatges més que donen al carrer de Sant Oleguer. Construïdes l'any 1881 a 
partir d'un projecte del mestre d'obres Rafael Estany i Casals, promogut per Pere Turull i 
Sallent.

Es tracta d'un conjunt de habitatges de planta baixa i  planta pis que presenten un 
llenguatge unitari a partir de la composició de dos eixos verticals per a cada mòdul que 
corresponen a la porta d’accés i al balcó, i a una finestra a la planta baixa. L’habitatge de 
la cantonada segueix la mateixa composició en la façana principal que dóna al carrer de 
Fèlix Amat i la façana lateral que dóna al carrer Sant Oleguer es compon sense seguir la 
mateixa composició del conjunt.

L'aspecte més determinant és el rigor tipològic expresat, principalment, en les façanes que 
segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons. El conjunt actualment 
manté bona part de les façanes originals. 

Els habitatges es componen de planta baixa i pis, essent d'un únic cos. La seva estructura 
recorda als tipus emprats pels mestres d'obres. La decoració de la façana és austera, on 
es destaca els emmarcaments de les obertures amb una senzilla motllura. El treball del 
ferro forjat és senzill, sobretot pel que fa a les finestres de la planta, essent més elaborat a 
la zona dels balcons on presenten una decoració de tipus geomètric.

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades, i les del carrer Fèlix Amat 
també estan pintades.

La coberta és a dues aigües, acabada amb teula ceràmica àrab, desguassant les aigües a 
les façanes principals i posteriors a través d’una canal vista que recorre tota la façana.

Context El context ve determinat per la pròpia implantació unitària del conjunt d'habitatges situats a 
l'eixample de la Rambla, conformant una unitat tipològica a partir d'una parcel·lació 
estreta. Aquesta promoció d'habitatges ocupa dos fronts d'una mateixa illa de cases, 
situada als carrers de Sant Oleguer i Fèlix Amat.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.4

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

Observacions Pere Turull i Sallent (Sabadell, 16 d'octubre de 1796 - 4 d'abril de 1869), conegut a Madrid 
com el Rico Catalán, fou un industrial i polític català, que contribuí fonamentalment a la 
transformació industrial de Sabadell amb la introducció de la maquinària de vapor a les 
seves indústries, fet que ajudà a convertir-la en la primera concentració tèxtil llanera. Fou 
el pare de l'industrial i polític Pau Turull i Comadran. Va ser diputat a les Corts espanyoles 
de Madrid entre 1858 i 1862 i comandant de la Milícia Nacional. Exercí d'alcalde de 
Sabadell en quatre ocasions entre 1838 i 1857.
Va promoure i fundar la Caixa d'Estalvis de Sabadell, l'Institut Industrial i el Cercle 
Sabadellès, a més de reorganitzar el Gremi de Fabricants.

Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1880/Exp:120. (Ramon Duran Salt)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1866/Exp:26. (Pedro Turull-José Lacueva)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Preservar la  l’estructura tipològica essencial original que pot incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica, establert per la MPG-55.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels dos volums delimitats en el plànol normatiu, de planta 
baixa i  pis (tretze habitatges al carrer de Fèlix Amat i vuit habitatges al carrer de Sant 
Oleguer), determinada per:
- Façanes als carrers de Sant Oleguer i de Fèlix Amat amb la seva composició, obertures, 
tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència
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Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

A mitjan segle XIX, Turull, que exportava a gran escala, va adquirir un bergantí goleta, 
primer i únic representant d'una efímera marina mercant sabadellenca, per transportar el 
gènere que venia a l'Argentina, a Xile, al Perú i altres països sud-americans.

El 1860, en ocasió de la visita a Sabadell, la reina Isabel II s'hostatjà a la casa senyorial 
que Turull tenia al carrer anomenat aleshores de Sant Domènec, l'actual Doctor Puig, que 
acull la seu del Museu d'Art.

El 19 de juny de 1874, l'Ajuntament, presidit per l'alcalde Josep A. Planes i Borrell, acordà 
donar el nom de Turull a un carrer de la ciutat.
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Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

Fèlix Amat, 3-5 Fèlix Amat, 7-9

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fèlix Amat, 11-13 Fèlix Amat, 15-17

Equip redactor Equip redactor

Fèlix Amat, 19-21 Fèlix Amat, 23-25

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle d'en Pere Turull ARU/M.080.CA

St. Oleguer, 68-70 St. Oleguer, 64-66

Equip redactor Equip redactor

St. Oleguer, 76-78-82 St. Oleguer, 72-74

Equip redactor Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425241 y = 4600023Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5302027DG2050B0001AD 119 144 PB+1

5302026DG2050B0001WD 115 150 PB+1

5302025DG2050B0001HD 116 151 PB+1

5302024DG2050B0001UD 350 261 PB+1

5302023DG2050B0001ZD 405 272 PB+1

5302022DG2050B0001SD 116 188 PB+1

Carrer  Corominas, de, 65-67-69-71-73-75
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Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 ARU/M.081.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle format actualment per sis habitatges, quatre dels quals són 
d’un únic cos i els dos restants de doble cos. Són construïdes a partir d'un projecte de 
l'any 1885 a càrrec del mestre d'obres Miquel Curet i Roure promogut per l'industrial del 
tèxtil i que fou president del Banc de Sabadell, Joan Baptista Corominas. 

Les façanes en conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les finestres i els 
balcons. Sembla que totes les obertures originàries són les que tenen la llinda amb arcs 
rebaixats. Les cases de doble cos presenten una façana més rica que les d’un sol cos.

Les façanes de planta baixa i planta primera presenten una composició a partir d’uns eixos 
verticals, amb alguna diferència segons es tracti de casa d’un sol cos o de doble cos. En 
les cases d’un sol cos en un dels eixos s’hi situa la porta a la  planta baixa i el balcó a la 
planta primera i en l’altre una  finestra a la planta baixa. En les cases de doble cos en l’eix 
central s’hi situa la porta a la planta baixa i el balcó a la planta primera i en els eixos 
laterals s’hi situen de manera simètrica una finestra a la planta baixa i un balcó a la planta 
primera. Una petita imposta al mateix nivell que la llosa dels balcons recorre totes les 
façanes. En algunes façanes es pot observar canvis en la forma de les obertures, sobretot 
a la planta baixa. Actualment  les façanes es troben arrebossades i pintades.

La coberta inclinada dels habitatges és a dues aigües, avesant aquestes a la façana 
principal i posterior, acabada amb teules. El remat de la façana és amb una petita cornisa 
que amaga o en alguns casos per sobre d’aquesta s’hi col·loca un acroteri. L'estructura de 
la coberta és mitjançant bigues de fusta i llates de fusta. 

De l'interior assenyalar l'existència de falsos sostres amb encanyissats i rosetons, 
paviments hidràulics i una claraboia.

Context El conjunt de les cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. La 
unitat formal i tipològica es desenvolupa a partir de la modulació que determina la 
parcel·lació estreta amb front directe al carrer de Corominas.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.5

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 ARU/M.081.CA

Observacions Miquel Curet i Roure va ser un mestre d'obres terrassenc sobretot actiu durant la dècada 
de 1880, obtingué el títol l'any 1871. L'any 1878 l'Ajuntament de Terrassa li encarregar un 
estudi per la planificació i ordenació de l'antiga trama urbana de la ciutat de Terrassa. El 
27 de juny de 1878 va presentar aquest estudi dividint la ciutat en tres districtes, 80 
carrers i 7 places. Miquel Curet en el seu Pla d'Ordenació Urbanística projectava el 
cobriment de la riera del Palau traçant una hipotètica ampliació de carrers quadriculats al 
que va anomenar "l'eixampla de Terrassa". Finalment, encara que els carrers no seguiren 
l'alienació prevista es va respectar el traçat de quadrícula implantat en l'anomenat en 
aquella època, "barri de la riera". El 10 d'octubre del mateix any va ser substituït com a 
arquitecte municipal per Joan Baptista Feu i Puig, tot i que l'any 1882 Curet va tornar a ser 

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 89/1885

Informació històrica Juan B. Corominas el 1885 completa les obres que falten per construir dinou cases sobre 
els terrenys que té al c/Coromines, c/Ample i c/Moratín. Els plànols els firma Miquel Curet, 
mestre d’obres (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 89/1885)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori de planta baixa i pis, delimitat en el 
plànol normatiu, determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt

Les actuacions es concretaran a partir de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència
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Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 ARU/M.081.CA

l'arquitecte oficial provisionalment, només fins al gener del 1885 quan Curet traslladà a 
viure a Barcelona.

Miquel Curet va construir una casa (enrunada l'any 1977) al carrer de la Rasa de 
Terrassa, on ell vivia, en estil neoàrab que en aquella època no era infreqüent, per 
exemple en les torres d’aigua (també anomenats plomers) com el de l’Hospital, al 
Passeig, projectada per Lluís Muncunill (1919) o, fins i tot, en el magatzem Corcoy de la 
plaça Jacint Verdaguer.

L'antiga casa Marià Ros (1873-74) d'estil classicista, també és obra de Miquel Curet. El 
seu treball a la ciutat de Sabadell fou molt escàs.
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Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 ARU/M.081.CA

Corominas, 65 Corominas, 67

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Corominas, 69 Corominas, 71

Equip redactor Equip redactor

Corominas, 73 Corominas, 73 Coronament

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle del carrer de Corominas, 65-75 ARU/M.081.CA

Corominas, 73 Portal Corominas, 75

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle del carrer de l'Estrella ARU/M.082.CA

DADES BÀSIQUES

425106 y = 4600152Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5204033DG2050B0001PD 97 121 PB+1

5204034DG2050B0001LD 86 139 PB+2

5204035DG2050B0001TD 96 107 PB+1

5204036DG2050B0001FD 89 100 PB+1

5204037DG2050B0001MD 90 100 PB+1

5204038DG2050B0001OD 102 129 PB+1

5204039DG2050B 101 167 PB+1

Carrer  Estrella, de l', 176-178-180-182-184-186-188
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Cases de Rengle del carrer de l'Estrella ARU/M.082.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de  rengle, executat en la segona dècada del segle XX (aproximadament 
en l'any 1916) que estava format per nou habitatges, tots en planta baixa i pis, a excepció 
dels dos dels extrems que només disposen de planta baixa, ja que originàriament 
formaven part d’un altre conjunt de Cases de Rengle. 

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i pels 
coronaments de les façanes. Les façanes de planta baixa i planta primera presenten un 
llenguatge unitari. A la planta baixa es repeteix el mòdul de porta d’accés i finestra a la 
totalitat dels habitatges. A la planta pis es situa una finestra, en algunes es troba a l'eix de 
la porta i en d'altres a l'eix de la finestra. El remat de la façana es realitza amb cornisa que 
té una part que sobresurt de la resta, i que conté un relleu decoratiu. Assenyalar el 
coronament de la façana i motllura que trobem al primer pis, al costat de la finestra, 
elements de reminiscència barroca.

Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades.

La coberta dels habitatges és a dues aigües, acabada amb teules, desguassant les aigües 
a la façana principal i posterior.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i es desenvolupa seguint el 
model unitari de Cases de Rengle, sota la influència del noucentisme.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  Revestiments dels paraments verticals en un estat de conservació regular. 
S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es. Es desconeix l'estat de 
conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat 
modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.33

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de l'Estrella ARU/M.082.CA

Bibliografia Els orígens de la casa anglesa. Diari de Sabadell. Autor: Ache, Josep.

Informació històrica Carrer de l'Estrella, 190: per la informació que ens ha donat el propietari podem deduir 
que aquesta casa fou construïda cap a finals del segle XIX (última dècada del s. XIX). El 
promotor d'aquestes cases fou el Sr. Fatjó, que féu construir un petit rengle de 4 cases i 
es construí una casa de tres cossos per a ell en aquest mateix rengle.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar 
l'estructura tipològica essencial original.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Façanes i Cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, així 
com la resta de característiques tipològiques identificatives. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura/Interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt

Les actuacions es concretaran a partir de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de l'Estrella ARU/M.082.CA

Estrella, 176 Estrella, 178

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Estrella, 180-182 Estrella, 184-186-188

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

DADES BÀSIQUES

425357 y = 4600328Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5506610DG2050B0001TD 129 141 PB+1

5506611DG2050B0001FD 119 106 PB+1

fins a

5405103DG2050B0001ZD 122 94 PB+1

5405102DG2050B0001SD 146 62 PB+1

Carrer  Poeta Folguera, del, 2-4-6-8-10-12-14-16
Carrer  Poeta Folguera, del, 3-5-7-9-11-13-15-17-19



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle, realitzat pel mestre d'obres Julio María Torras, entre els anys 
1918-19, en el moment de transició entre el Modernisme i el Noucentisme. La promoció va 
anar a càrrec d'Antoni Miracle i Mercader (“Fomento de la propiedad”). El conjunt actual 
està format per un total de 16 habitatges, vuit a cada costat del carrer del Poeta Folguera. 

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures. Les 
façanes, de planta baixa i planta primera, presenten un llenguatge unitari. A la planta baixa 
es repeteix el mòdul de porta d’accés i finestra a la totalitat dels habitatges. En aquesta 
planta les façanes es componen de dues en dues mitjançant una simetria. A la planta pis, 
en canvi, la composició és igual per a cada habitatge i es compon mitjançant una única 
finestra situada en el centre de la façana. 

Actualment totes les façanes es troben arrebossades. Destaquen: els emmarcaments de 
les obertures i elements decoratius ceràmics; franja decorativa per sota del ràfec.

La coberta dels habitatges és a dues aigües, desguassant les aigües a la façana principal, 
a través del ràfec. Els colls de pedra que sostenen el ràfec es componen d’acord amb la 
finestra de la planta pis. L'acabat de la coberta és amb teules.

En l'interior: existència de falsos sostres amb encanyissats i rosetons, paviments 
hidràulics i claraboia.

Context El conjunt de les cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, seguint 
un model tipològicament unitari a partir del mòdul establert en parcel·la estreta.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.7

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

Observacions Rengle de cases, fitxa nº A22. El promotor de l'operació, Antoni Miracle i Mercader fou, 
apart de Director Gerent de la Societat Anònima "FOMENTO DE LA PROPIEDAD", 
candidat a Diputat a Corts per la Lliga Regionalista, escollit per la circumscripció de 
Sabadell.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 237/1919

Informació històrica Antoni Miracle i Mercader, director gerent de la Societat Anònima “FOMENTO DE LA 
PROPIEDAD”, constituïda a l’empara de la llei de 12 de juny de 1911 sobre cases, exposa 
que havent sol·licitat a la Junta Local, la qualificació prèvia de trenta-sis cases barates, 
per ser construïdes en els terrenys que aquesta societat té propers a la Ronda del Nord, 
Plaça Granados, i c/Meléndez, i tenint en compte que va sol·licitar també la qualificació 
dels terrenys on han de construir-se les cases barates, no dubta en obtenir l’aprovació per 
a la construcció d’aquestes cases. Els plànols els firma Julio Maria Torras entre el 1918 i 
1919. Hi ha diversos tipus de casa, però en general es tracta d’habitatges de planta baixa i 
primer pis (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 237/1919)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Preservar altres elements característics i identificadors associats que puguin estar 
presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments (hidràulic, “Nolla” o de 
fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble 
porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de 
València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de 
fosa, per citar alguns exemples característics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt edificatori delimitat en el plànol normatiu

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

Poeta Folguera, 19 Poeta Folguera, 17

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Poeta Folguera, 15 Poeta Folguera, 2

Equip redactor Equip redactor

Poeta Folguera, 2 Façana testera Poeta Folguera, 2 Tanca jardí

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

Poeta Folguera, 8 Poeta Folguera, 10

Equip redactor Equip redactor

Poeta Folguera, 12 Poeta Folguera, 14

Equip redactor Equip redactor

Poeta Folguera, 4 Poeta Folguera, 6

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Poeta Folguera ARU/M.083.CA

Poeta Folguera, 16 Poeta Folguera, 7

Equip redactor Equip redactor

Poeta Folguera, 9 Poeta Folguera, 11

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Josep Mañosa ARU/M.084.CA

DADES BÀSIQUES

425152 y = 4600171Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5204024DG2050B0001WD 165 131 PB+1

5204025DG2050B0001AD 166 137 PB+1

5204026DG2050B0001BD 147 126 PB+1

5204027DG2050B0001YD 174 132 PB+1

Carrer  Garcilaso, de, 102-104-106-108



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Josep Mañosa ARU/M.084.CA

Conjunt / Ambient El conjunt d'aquestes cases de rengle es desenvolupa clarament sota la influència 
Modernista. És obra de l'arquitecte Joaquim Manich i Comerma, a partir d'una promoció 
encarregada per Josep Mañosa i executada l'any 1913. Les façanes del conjunt segueixen 
un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons.

Les façanes del carrer de Garcilaso, de planta baixa i  planta pis, es componen  a partir de 
dos eixos verticals: en un s’hi situa la porta d’accés a la planta baixa i un balcó a la planta 
primera, i en l’altre es situa una finestra a la planta baixa. Les obertures, sense 
emmarcaments, presenten uns esgrafiats, que juntament amb les rajoles de motlle i el joc 
compositiu dels coronaments, conformen la decoració de les façanes.

Actualment totes les façanes es troben amb diferents acabats: el sòcol, arrebossat fet amb 
una tècnica manual (només es conserva en el nº 102), la franja intermèdia, amb el mateix 
tipus d’arrebossat però de gra més fi, i la franja superior acabada amb un estuc.

La coberta és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes principals i posteriors, 
acabada amb teula ceràmica àrab.

De l'interior, en són remarcables alguns dels paviments. També la fusteria del cancell, i la 
rajola del cancell, que utilitza motius florals i vegetals geomètrics.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i conforma 
una unitat edificatòria a partir de la parcel·lació estreta i molt significativa que defineix 
cadascun dels seus habitatges.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.8

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Josep Mañosa ARU/M.084.CA

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

Informació històrica Josep Mañosa, el 1913, construeix quatre cases a un solar de la seva propietat al 
c/Garcilaso. Firma els plànols Joaquim Manich i mostren cases de planta baixa i un sol pis 
amb eixida a la part posterior (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 42/1913)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, així 
com la resta de característiques tipològiques identificatives.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura /interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
- Cancel·la amb els arrimadors de ceràmica decorada

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt

Les actuacions es concretaran a partir de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'en Josep Mañosa ARU/M.084.CA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 187. Arrimador (cancell). Joaquim Manich i 
Comerma (1882 - 1976) va ser un arquitecte català que estudià a l'Escola Superior 
d'Arquitectura de Barcelona, on es va llicenciar el 1911. Va exercir la seva carrera a 
Sabadell, on va ser professor de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis. Va construir el 
monument franquista als caiguts de Sabadell (actual Racó del Campanar), com també és 
autor de diverses obres al Cementiri de Sabadell i d'aquest rengle de cases promogut per 
Josep Mañona, entre altres. Va exercir d'arquitecte municipal de Sabadell.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 42/1913



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Cases de Rengle d'en Josep Mañosa ARU/M.084.CA

Garcilaso, 102 Garcilaso, 102 Detall cancell

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Garcilaso, 104 Garcilaso, 106

Equip redactor Equip redactor
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arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases d'en Rafael Llonch ARU/M.085.CA

DADES BÀSIQUES

425640 y = 4599004Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5792008DF2959H0001HB 182 298 PB+1

Carrer  Duran i Sors, de, 69-69B-71
Carrer  Llonch, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases d'en Rafael Llonch ARU/M.085.CA

Conjunt / Ambient L'edifici residencial bifamiliar s'emmarca en un projecte de l'arquitecte Juli Batllevell i Arús, 
materialitzat l'any 1902, sota la influència de l'academicisme, promogut per Rafael Llonch i 
Sanmiguel. 

Es tracta d'un edifici residencial que sota una estructura unitària tant en la tipologia com 
en la composició, està format per dues cases de doble cos, de planta baixa, pis i golfes. 
Una d’elles fent cantonada amb el carrer de Llonch. 

Les façanes principals que donen al carrer de Duran i Sors, són idèntiques en els dos 
habitatges, amb elements decoratius classicistes i obertures arquitravades. La façana de 
l’habitatge que fa cantonada utilitza el mateix llenguatge que la façana principal. Les 
façanes compten amb un basament estucat llis que correspon a la planta baixa, mentre 
que la part superior és estucada amb especejament de carreu.

Les façanes principals dels dos habitatges es componen a partir de dos eixos verticals 
clars, sobre un dels quals s’hi troba, a la planta baixa, la porta d’accés i en l’altre una 
finestra. Sobre l’eix de la porta s’hi situa, a la planta primera, un balcó i a les golfes, una 
finestra. Cada un dels pisos es llegeix exteriorment a través d’una motllura que fa la funció 
d’imposta. El coronament d’aquesta façana es realitza amb una cornisa decorativa. La 
façana lateral, es caracteritza per un coronament en forma de frontó.

Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades amb especejament de carreus. 
Sobre la línia de la imposta hi ha un esgrafiat a mode de fris que reprodueix el mateix 
motiu decoratiu que a les baranes dels balcons. Destaquen les obertures de la planta pis, 
rematades per un frontó sostingut per mènsules.

La coberta és a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior.

Context L’edifici de dos habitatges es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Sobre una 
estructura formada per una trama de parcel·les estreta, configura una edificació que resolt 
correctament la cantonada entre els carrers de Duran i Sors i de Llonch.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici residencial bifamiliar

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.9

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt referent en el context de la història sabadellenca per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en la 
disposició d'edificis residencials de renda, en filera, construïts al llarg dels 
s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell, a partir 
d'unitats d'arquitectura en filera, en aquest cas de matriu representativa.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica El promotor de l'obra fou l'industrial tèxtil Rafael Llonch Sanmiquel (1848 - 1918), fill de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar a composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, així 
com la resta de característiques tipològiques identificatives. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura /interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
(forjats, caixa d’escala, cancell, estances nobles, etc.).

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis 
construïts en aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les 
tècniques constructives del moment.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família vinculada 
a la industrialització i d’un moment destacat en l'evolució cultural i 
representativa de la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència
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Bibliografia AHS, Fons  Municipal. Llicència d'obres. 47/1902 (Rafael Llonch)

Rafael Llonch i Matas.
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Duran i Sors, 69 B Duran i Sors, 69

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Duran i Sors, 69

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425207 y = 4600917Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5311234DG2051B0001HU 84 Sòl sense edificar

5311233DG2051B0001UU 86 Sòl sense edificar

5311232DG2051B0001ZU 86 Sòl sense edificar

5311231DG2051B0001SU 87 Sòl sense edificar

5311223DG2051B0001DU 177 287 PB+1

Plaça  Usatges, dels, 1-2-3-4-5-6
Carrer  Maria de Bell-lloc, de, s/n
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Conjunt / Ambient La intervenció es fruit d'un projecte de l'arquitecte Melcior Viñals i Muñoz emmarcat en 
l'academicisme Noucentista. Les obres es materialitzen entre els anys 1924 i 1927 i foren 
promogudes per Federico Mafe Vila. Originàriament, el conjunt estava compost per tres 
unitats, cadascuna de les quals estava constituïda per quatre habitatges, dos d’ells amb 
accés directe des del carrer i els altres dos compartint una escala per accedir a l’habitatge 
situat a la planta pis. Aquesta altra tipologia de cases de rengle dividia la casa de rengle 
en dos habitatges, un a la planta baixa i un altre a la planta pis. 

Actualment, dues de les tres unitats estan en procés de transformació. Les façanes del 
conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons.

Les façanes de la plaça dels Usatges, de planta baixa i planta pis, es componen a partir 
de tres unitats compostes a partir de cinc eixos verticals cadascuna: un de central que 
contenia la porta d’entrada als habitatges de la planta pis, i dos eixos laterals iguals a 
banda i banda, on es situava la porta d’accés als habitatges de la planta baixa, i en l’altre 
s’hi situa una finestra i un balcó. El coronament de les façanes es produeix a través d’una 
cornisa a la façana principal, acabada amb merlets, i que en la façana lateral, seguia el 
perfil de la coberta.

La coberta és a dues aigües, acabada amb teula ceràmica àrab, desguassant les aigües a 
les façanes principals i posteriors. L'estructura de la coberta es resolt mitjançant bigues de 
fusta. 

De l'interior, assenyalar la presència de paviments hidràulics.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, conformant 
una imatge definitòria de la plaça dels Usatges. La unitat tipològica es conforma a base de 
la associació de diverses finques de parcel·la estreta amb front a la plaça.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació En obres de rehabilitació 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.10

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 
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Observacions Melcior Vinyals i Muñoz (Barcelona, 1878-1938) va ser un arquitecte modernista català 
que va fer bona part de la seva obra a Terrassa, ciutat de la qual va ser arquitecte 
municipal.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 918/1924
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 934/1927

Informació històrica Federico Mafe Vila, el 1924, construeix quatre cases de planta baixa i parets de tancament 
en un terreny que posseeix en un carrer que encara no té nom situat prop de la carretera 
de Castellar. Els plànols els firma l’arquitecte Melchor Viñals (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 918/1924).

Federico Mafé i Vila, el 1927, vol practicar obres d’addició i reforma en les seves cases del 
carrer de Maria de Bell-lloc i de la plaça dels Usatges. Els plànols els firma Melchor Viñals, 
i indiquen la construcció d’un pis sobre les cases que només tenien planta baixa (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 934/1927)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar les façanes originals 
d’aquest conjunt.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

S'admeten intervencions d'ampliació d'acord amb l'ordenació establerta pel planejament 
urbanístic general (MPG-55)

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt
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Usatges, 1-2-3 Usatges, 1-2

Google Equip redactor

ALTRES IMATGES

Usatges, 4-5 Usatges, 5-6

Google Equip redactor

Usatges, 5-6

Google
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DADES BÀSIQUES

425745 y = 4600622Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Altres denominacions Rengle del carrer Taulí

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5908701DG2050B0002EF 205 94 PB+1

5908702DG2050B0001AD 207 92 PB+1

5908703DG2050B0001BD 185 87 PB+1

5908704DG2050B0001YD 202 325 PB+1

Carrer  Taulí, del, 74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96
Carrer  Rector Centena, del, s/n
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Conjunt / Ambient El projecte és obra de l'arquitecte Melcior Viñals, desenvolupat l'any 1925 sota la 
influència del Noucentisme. La promoció fou promoguda per l'industrial Antoni Llonch i 
Roca. 

Es tracta d'un conjunt, constituït com a cases de rengle, format actualment per dotze 
habitatges, dos d’ells en cantonada amb el carrer del Rector Centena i la Plaça del Taulí 
respectivament. Es componen de quatre unitats, cadascuna de les quals compta amb 
quatre habitatges, dos d’ells amb accés directe des del carrer i els altres dos compartint 
escala per accedir a l’habitatge que se situa a la planta pis. Aquesta nova tipologia de 
cases de rengle divideix la casa de rengle en dos habitatges, un a la planta baixa i un altre 
a la planta pis. 

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els 
balcons. El conjunt es caracteritza per l’agrupació dels tres accessos, el central, de 
dimensions menors.

Les façanes del carrer Taulí, de planta baixa i planta pis, es componen a partir de quatre 
unitats iguals formades per un mòdul central format per les tres portes d’accés a la planta 
baixa i dos mòduls als laterals formats per una finestra a la planta baixa i alineat amb 
aquesta un balcó a la planta pis. Destacar la unitat del conjunt també en les reixes dels 
balcons i de les finestres.

Les façanes laterals, es componen a partir de l’agrupació de dues finestres iguals i 
centrades, a cada planta i remarcades, coronament curvilini de la façana, més alt en la 
part central.

Actualment totes les façanes es troben arrebossades.

La coberta és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes principals i posteriors, i 
està acabada amb teula ceràmica àrab.. 

La distribució consisteix en entrada amb cancell, passadís, tres habitacions al costat dret, i 
una de petita al costat esquerre sota l’escala. També disposa de menjador, cosidor i cuina 
i bany. El pati té un cobert. El terra de l'habitatge és amb paviment hidràulic.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell conformat a 
partir de la parcel·lació estreta que presenta aquest tram del carrer del Taulí i que permet 
establir una unitat tipològica i compositiva formal al llarg d'un important front de carrer.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.11

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt.
 
No es pot fer agrupació de parcel·les.

L'espai lliure protegit  interior que conformaven els patis és inedificable.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de les façanes (longitudinal a carrer i testera), el ritme, proporció i 
forma de les obertures i tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior 
amb els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Restauració i/o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció 
(parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del conjunt); 
Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu 
(volum de planta baixa i pis amb cos en planta baixa adossat a la façana posterior), 
determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Caixa d'escala
- Espai lliure que conformaven els patis 

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt

Les actuacions es concretaran a partir de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència
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Cases de Rengle del carrer del Taulí ARU/M.087.CA

Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 273/1925

Informació històrica Antonio Llonch Roca el 1921 construeix onze cases de planta baixa i pis, i parets de 
tancament, en el terreny que posseeix al carrer del Taulí cantonada amb el carrer del 
Rector Centena. Els plànols els firma l'arquitecte Melcior Viñals (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 273/1925).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

originals que la conformen, així com la resta de característiques tipològiques identificatives.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.
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Cases de Rengle del carrer del Taulí ARU/M.087.CA

Perspectiva del front amb la Torre de l'Aigua Taulí, 76-78

Google Equip redactor

ALTRES IMATGES

Taulí, 78 Taulí, 80-82

Equip redactor Equip redactor

Taulí, 80-82-84 Taulí, 86-88-90

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle del carrer del Taulí ARU/M.087.CA

Taulí, 92-94-96

Equip redactor
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Cases de Rengle d'en Guitart Fortuny ARU/M.088.CA

DADES BÀSIQUES

426181 y = 4600407Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-18

Altres denominacions Rengle d'habitatges al carrer Covadonga

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6306023DG2060B0001IJ 146 113 PB+1

6306022DG2060B0001XJ 147 128 PB+1

fins a

6403028DG2060B0001UJ 75 132 PB+1

6403027DG2060B0001ZJ 68 121 PB+1

6403026DG2060B0001SJ 75 132 PB+1

Carrer  Covadonga, de, 177-207
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Cases de Rengle d'en Guitart Fortuny ARU/M.088.CA

Conjunt / Ambient El conjunt de cases de rengle és projectat pel mestre d'obres Rafael Estany i Casals. El 
treball s'emmarca en el llenguatge de l'arquitectura tradicional en la formació d'habitatges 
unifamiliars en filera al darrer quart del segle XIX. La promoció d'aquesta operació es 
materialitza l'any 1893 i va a càrrec de l'industrial Joan Guitart Fortuny. El rengle 
d’habitatges és format actualment per setze unitats. 

Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els 
balcons. Les façanes del carrer de Covadonga, de planta baixa i  planta pis, es componen 
a partir de dos eixos verticals: en un s’hi situa la porta d’accés a la planta baixa i un balcó 
a la planta primera, i en l’altre es situa una  finestra a la planta baixa. Les obertures 
originals tenen el perímetre rectangular i un emmarcament d’obra, excepte la part inferior 
dels emmarcaments de les portes que són de pedra. El coronament de les façanes és 
amb cornisa. Actualment totes les façanes es troben arrebossades.

La coberta és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes principals i posteriors, 
acabada amb teula ceràmica àrab.

Planta baixa: entrada amb cancell, passadís que condueix fins al menjador, habitació amb 
alcova amb finestra donant al carrer, caixa d’escala amb petita lluerna, menjador, cuina i 
pati amb coberts (lavabo i safareig). 

Planta pis: habitació en un dels extrems que dóna a una petita terrassa posterior, una altra 
habitació que dóna a la caixa d’escala i una gran habitació amb alcova que dóna al carrer.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Esta 
conformat a partir d'unitats de finques de parcel·la estreta que són agrupades per 
conformar una construcció lineal composada harmònicament des dels cànons de 
l'arquitectura tradicional de finals del segle XIX.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren, llevat d'alguns desperfectes en els arrebossats. S'estima un 
bon estat general de les cobertes a través de la imatge expressada en la visió parcial del 
conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.12

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica Juan Guitart Fortuny, el 1892, vol construir uns magatzems en un solar que té al carrer de 
Covadonga. Els plànols els firma el mestre d'obres Rafael Estany (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 62/1892).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

L'espai lliure protegit  interior que conformaven els patis originals és inedificable.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, així 
com la resta de característiques tipològiques identificatives.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Restauració i/o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció 
(parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del conjunt); 
Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu 
(volum de planta baixa i pis amb cos en planta baixa adossat a la façana posterior), 
determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
- Espai lliure que conformaven els patis originals posteriors 

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions
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Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 62/1892
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 39/1893

El mateix construeix nou cases de planta baixa i pis en un terreny que té al carrer de 
Covadonga el 1893 (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 39/1893).
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Fotografia del conjunt Covadonga, 189

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Covadonga, 183

Equip redactor
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Cases de Rengle del carrer de Tetuán ARU/M.089.CA

DADES BÀSIQUES

425963 y = 4598927Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6091038DF2969H0001HQ 119 149 PB+1

fins a

6091057DF2969H0038MY 583 53 PB+2

Carrer  Tetuán, de, 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28
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Conjunt / Ambient El conjunt de cases de rengle, segons projecte del mestre d'obres Rafael Estany i Casals, 
promogut per Quirze Casablancas i Peig i construït l'any 1883, estava format per onze 
habitatges. 

En els quatre habitatges corresponents als números 22 al 28, s'ha realitzat una intervenció 
global, amb la transformació a plurihabitatge i mantenint la façana. Aquestes segueixen un 
ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons. En aquest conjunt podem 
diferenciar dos rengles: un de format pels habitatges que van del núm 8 al 18, i un altre 
format pels que van del núm 20 al 28. La dels núm 22 al 28, s'han transformat en un edifici 
de plurihabitatges.

En el primer rengle (nº 8-18), de planta baixa i pis, les façanes es componen a partir de 
dos eixos verticals, un amb porta i balcó i l’altre amb finestra a la planta baixa. Les 
obertures de la planta baixa són cobertes amb arcs. El coronament de les façanes es 
realitza a través d’una cornisa que amaga la tortugada. D’aquest rengle, l’habitatge nº 18 
ha sofert reformes en les obertures de la planta baixa.
  
En l’altre rengle (nº 20-28), també de planta baixa i pis i amb la mateixa composició, però 
de menor alçada. En aquest rengle, l’habitatge nº 20 actualment presenta una obertura 
per a entrada de vehicles i el balcó de la planta primera és més baix. Les façanes 
corresponents als números 22 al 28 s'han remuntat amb una planta segona. Actualment 
totes les façanes es troben arrebossades.

Destaquen les baranes dels balcons, de ferro colat, i ampit de pedra de les finestres dels 
habitatges nº 14 i 16.

La composició interior de l’habitatge nº 18 consisteix en planta baixa amb una entrada 
amb cancell, una habitació amb alcova, una escala, una menjador, una galeria ( amb 
accés al pati), una cuina i un pati amb cobert; a la planta pis hi ha dues grans habitacions. 
Antigament la comuna estava fora, al pati.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i està 
conformant una unitat edificatòria i compositiva, a partir de finques distribuides segons una 
parcel·lació estreta aspecte que possibilita el desenvolupament d'aquest model 
d'habitatges en filera.

Ús actual Residencial (Cases 14-16-18-20-22-24-26 / Abandonades (tancades Cases 8-10 i 12)

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Diverses casuístiques;  Hi ha cases que han estat rehabilitades d'acord amb el 
planejament vigent (Cases 22-24-26-28). Altres que han patit transformacions importants, 
especialment als baixos (Casa 20). Cases en bon estat de conservació exterior i que 
preserven, en gran mesura la imatge original (Cases 16 i 18). Cases que presenten un 
estat regular en els arrebossats de façana (Casa 14). Finalment cal esmentar les cases 
que estan abandonades i que presenten les obertures tapiades (Cases 8, 10 i 12).

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.13

Valor històric Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions Inventari de reixes R191. 

Quirze Casablancas i Peig era oncle de Ferran Casablancas i Planell (1874-1960) 
fabricant i inventor que va revolucionar la indústria cotonera mundial al primer quart del 
segle XX, creant la primera multinacional catalana. Així, de manera autodidacta, però amb 
un coneixement profund del funcionament de la maquinària i amb l’ajuda de tècnics i 

Bibliografia LÓPEZ NAVARRO, Tomàs; Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. 
Museu d’Art de Sabadell, 1991. 

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 8/1883
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 167/1900                                                          

Antoni Santamaria. iSabadell.cat. 8.1.2017. Història de Sabadell. Ferran Casablancas, 
empresari i inventor (1874-1960).

Informació històrica El 1883, Quirze Casablancas i Peig, en un terreny de la seva propietat del carrer de 
Tetuán, aixeca cinc cases de planta baixa i un pis segons els plànols de Rafael Estany 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 8/1883).

Isidre Torrella construeix una casa de planta baixa el 1900. Firma els plànols G. Borrell, 
arquitecte. (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 167/1900).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada del conjunt de la façana original, a fi de preservar-la. No 
es permet la modificació de la façana protegida.

Restauració tipològica adequada en la resta del conjunt que no ha estat objecte 
d'intervenció de reforma i ampliació (finques amb els números 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20). 

Les intervencions d'ampliació es realitzaran d'acord amb l'ordenació establerta pel 
planejament urbanístic general (MPG-55).
 
No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana original amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala, llevat de en les finques amb els números 22, 24, 26 i 28, on 
s'ha realitzat l'ampliació.

Estructura parcel·lària original on es conserva encara (finques amb els números 8, 10, 12, 
14, 16, 18 i 20)

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de les finques corresponents als números 8, 10, 
12, 14, 16, 18 i 20
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col·laboradors, va realitzar diversos experiments i investigacions que culminaren l’any 
1912 amb la patent d’un nou sistema per l’estiratge de la fibra tèxtil en la filatura del cotó. 
Entre novembre i octubre del 1913, es van fer ressò de l’invent, els britànics The 
Manchester Guardian, The Textil Recorder i Textile Mercury, els francesos L’industrie 
Textile i L’Avenir Textile, l’italià Bolletino de la Cotoniera, els alemanys Leipiziger 
Monatschrift für Textil Industrie i Bayerische Industrie und Handelszeitung i els nord-
americans Textile Word i Wool and Cotton Reporter.
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Tetuán, 22-24-26-28 Tetuán, 8-10-12

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Tetuán, 14-16 Tetuán, 18-20

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.090.CA

DADES BÀSIQUES

425765 y = 4599289,2Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894807DF2959H0001KB 77 116 PB+1PP

fins a

5894817DF2959H0001SB 76 134 PB+1PP

Carrer  Sol, del, 144-146-148-150-152-154-156-158-160-162-164
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Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle format actualment per onze habitatges. Les façanes en 
conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons primera.

Les façanes, de planta baixa i planta primera, presenten la típica estructura de cases de 
rengle: porta i finestra en planta baixa i balcó en planta pis situat sobre l’eix de la porta, 
exceptuant els habitatges nº 154-156-158-160 que actualment en la planta pis presenten 
una obertura de proporció horitzontal en posició central respecte la façana. L’habitatge nº 
148 actualment en planta pis té una obertura de proporció vertical en posició central 
respecte la façana.

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades i algunes, a més estan 
pintades.

La coberta dels habitatges, acabada amb teules, és a dues aigües avesant aquestes a les 
façanes principal i posterior. El remat de les façanes és amb cornisa que amaga el canaló.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana central de la ciutat de Sabadell i 
està format per una unitat compositiva i tipològica a base de la juxtaposició de parcel·les 
estretes.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat de conservació general del conjunt en el seu aspecte exterior, tot i que hi 
ha cases que han patit modificacions importants en la seva composició original.

Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.14

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.090.CA

Estudi/s patrimonial FARRÉS, Ricard; GORINA, Josep Lluís: Estudi patrimonial habitatge unifamiliar 
entremitgeres al c/ Sol núm. 152 de Sabadell. Gorina i Farrés arquitectes. Març 2021.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

Es protegeix l'estructura parcel·lària original



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer del Sol ARU/M.090.CA

Sol, 144-146 Sol, 148-150-152

Google Google

ALTRES IMATGES

Sol, 148-150-152-154-156-158-160-162-164 Panoràmica 3D

Google Google Earth



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

DADES BÀSIQUES

425698 y = 4599024Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5892007DF2959H0001XB 177 396 PB+2

5892006DF2959H0001DB 171 217 PB+1

5892005DF2959H0001RB 162 177 PB+1

5892004DF2959H0001KB 167 185 PB+1

5892003DF2959H0001OB 160 247 PB+1

5892002DF2959H0001MB 169 194 PB+1

Carrer  Duran i Sors, de, 55-57-59-61-63-65



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

Conjunt / Ambient El conjunt de cases de rengle fou projectat pel mestre d'obres Francesc Renom i Romeu 
(pare de l'arquitecte Josep Renom i Costa), l'any 1893, sota el model d'arquitectura 
tradicional seguint la corrent classicista de l'època. La primera intervenció anà a càrrec de 
Maria Estany i Casals, esposa de Francesc Renom. El conjunt de rengle format 
actualment per sis habitatges, un d’ells en cantonada amb el carrer de Sant Pau. 

Les façanes en conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els 
balcons. Les façanes, de planta baixa i planta primera presenten una composició a partir 
de dos eixos verticals: en un s’hi situa la porta i balcó i en l’altre una  finestra a la planta 
baixa.

La façana lateral de l’habitatge de la cantonada es composa sense seguir el mateix 
llenguatge de les anteriors façanes. Actualment  les façanes es troben arrebossades i 
pintades.

Destaquen les baranes de forja dels balcons, pròpies del període vuitcentista i que reporta 
un canvi de model sobre la tipologia clàssica de les baranes de forja. 

La coberta dels habitatges és a dues aigües avesant aquestes a la façana principal i 
posterior, acabada amb teules. El remat de les façanes principals és amb acroteri, mentre 
que a la façana  lateral se segueix la volumetria de la coberta.

Context El conjunt de les cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Està 
format a partir de la unitat morfològica desenvolupada en una successió de parcel·les 
estretes, amb front al carrer i pati posterior.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.15

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

Informació històrica Maria Estany i Casals, el 1893, construeix una casa amb façana que dóna al carrer de 
Duran i Sors, cantonada amb el carrer de Sant Pau. Signa els plànols Francesc Renom i 
Romeu (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 24/1893).

Rafael Llonch Sanmiquel, el 1894, construeix de nova planta en el solar que té al carrer de 
Duran, una casa de planta baixa i un pis. Firma els plànols Francesc Renom (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 48/1894). Al mateix temps, la seva dona, Maria Estany, 
construeix al costat de la casa esmentada, una sèrie d’habitatges en regle. Els plànols els 
firma el mateix Francesc Renom i Romeu (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen i la 
resta de característiques tipològiques identificatives.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 24/1893
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 47/1894
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 48/1894

47/1894)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

Duran i Sors, 55 Duran i Sors, 57

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Duran i Sors, 59 Duran i Sors, 61

Equip redactor Equip redactor

Duran i Sors, 63 Duran i Sors, 65

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Duran i Sors ARU/M.091.CA

Duran i Sors, 61

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Joan Plans ARU/M.092.CA

DADES BÀSIQUES

425047 y = 4599716Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Joan Plans, de, 6-8-10-12



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Joan Plans ARU/M.092.CA

Conjunt / Ambient La unitat morfològica d'aquestes cases de rengle es conforma en dues etapes 
diferenciades. 

Les cases amb els números 10 i 12 són construïdes en els anys 1880 i segueixen el 
model de planta baixa i pis principal. Els baixos disposen de l'accés amb el tradicional 
cancell i la planta pis disposa d'un únic finestral que s'obra al balcó. Aquest disposa de 
barana de fosa, característica d'aquest període final del segle XIX. 

Les cases 6, 8-8Bis, es construeixen a principis del segle XX, sota la influència del 
modernisme tradicional que és apreciable a partir de la utilització d'elements característics 
com les reixes i bares de forja, treballades segons l'estètica d'aquest període. S'estructura 
segons planta i pis principal. L'accés als baixos també presenta el tradicional cancell i la 
planta pis disposa d'un únic finestral amb sortida al balcó. Aquest, com s'ha expressat 
anteriorment, presenta una barana de forja.

Context El conjunt de les cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Està 
format a partir de la unitat morfològica desenvolupada en una successió de parcel·les 
estretes, amb front al carrer i pati posterior.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Estat de conservació general del conjunt força correcte en el seu aspecte exterior, tot 
i algunes deficiències en els arrebossats de les façanes i modificacions en el sòcol per la 
incorporació d'un revestiment de lloses de pedra a la casa número 10.
 
S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la imatge expressada en la visió 
parcial del conjunt. 

Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Joan Plans ARU/M.092.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

en època contemporània.

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

Es protegeix l'estructura parcel·lària original



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Joan Plans ARU/M.092.CA

Detall cancell Fotografia del conjunt

Equip redactor Google

ALTRES IMATGES

Panoràmica 3D

Google Earth



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Pau ARU/M.093.CA

DADES BÀSIQUES

425720 y = 4599006Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5992040DF2959H0001LB 81 215 PB+1

5992039DF2959H0001FB 82 217 PB+1

fins a

5992033DF2959H0001YB 82 125 PB+1

5992032DF2959H0001BB 89 134 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 187-189-191-193-195-197-199-201-203



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Pau ARU/M.093.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle projectades i executades l'any 1881 pel mestre d'obres Josep 
Antoni Obradors per encàrrec de l'industrial Joan Casanovas i Sallarès. Segueix el model 
tradicional d'habitatges entre fileres pels obrers de la seva fàbrica. És format, actualment, 
per nou habitatges. Les façanes en conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les 
obertures i els balcons.

Les façanes, de planta baixa i planta primera presenten una composició a partir de dos 
eixos verticals: en un s’hi situa la porta i balcó i en l’altre una finestra a la planta baixa. 
Actualment, en general hi ha algunes variacions en les obertures de la planta baixa. 
Actualment les façanes es troben arrebossades.
 
Destaquen les baranes dels balcons realitzades en forja. Cada balcó té una inscripció 
d’una lletra, que ajuntades formen la paraula Casanovas.

La coberta dels habitatges és a dues aigües, acabada amb teules, avesant aquestes a la 
façana principal i posterior.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Las unitat 
formal tipològica i compositiva esta formada en una operació que contempla l'actuació 
conjunta sobre parcel·les estretes amb front unitari de façana a carrer i la disposició de 
patis indivituals situats al fons de cadascuna de les parcel·les respectives.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  encara que en la unitat formal s'han produït modificacions sobre el model original, 
especialment als baixos, amb la introducció d'obertures grans (portes de garatge).
 
L'estat general dels paraments verticals és correcte, tant dels seus revestiments, com dels 
elements que la configuren (llosanes i baranes de forja). S'estima el mateix de les 
cobertes a través de la imatge expressada en la visió parcial del conjunt. 

Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.17

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Pau ARU/M.093.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 102/1881

Informació històrica Joan Casanovas i Sallarès, el 1881, vol fer reformes a les nou cases que té al carrer de 
Sant Pau, afegint-hi un pis segons plànols firmats pel mestre d'obres Josep Antoni 
Obradors (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 102/1881).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals. S'inclouen 
especialment les baranes de forja donat que en cadascuna d'elles i de forma ordenada 
apareix com a motiu central una lletra per conformar en el seu conjunt el nom del 
promotor: Casanovas.
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Cases de Rengle del carrer de Sant Pau ARU/M.093.CA

Sant Pau, 187 Detall balcó

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Sant Pau, 189 Sant Pau, 191

Equip redactor Equip redactor

Detall balcó Sant Pau, 191

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Pau ARU/M.093.CA

Sant Pau, 197 Sant Pau, 199

Equip redactor Equip redactor

Sant Pau, 201 Sant Pau, 203

Equip redactor Equip redactor

Sant Pau, 193 Sant Pau, 195

Equip redactor Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Montserrat ARU/M.094.CA

DADES BÀSIQUES

425607 y = 4599395Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5694223DF2959H0001IB 107 220 PB+2

5694222DF2959H0001XB 128 283 PB+2

fins a

5694218DF2959H0001DB 155 208 PB+2

5694217DF2959H0001RB 164 184 PB+2

Carrer  Montserrat, de, 51-53-55-57-59-61-63
Carrer  Sant Pau, de, 60



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Montserrat ARU/M.094.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle, d'autor i promotor desconeguts que es podria situar entre els 
anys 1870-80, format actualment per set habitatges. Les façanes, alguna molt modificada, 
segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons. L’habitatge núm 51 
forma cantonada amb el carrer de Sant Pau.

Les façanes, de planta baixa i dues plantes pis, presenten una composició a partir d’uns 
eixos verticals on se situen els balcons de les dues plantes pis. Actualment, en alguns 
habitatges s’han modificat les obertures de la planta baixa, i a l'habitatge núm 59 s’han 
modificat totes les obertures de les plantes pis, on s’han suprimit els balcons. El remat de 
les façanes es realitza mitjançant una cornisa. Destaquen les reixes dels balcons de la 
planta primera. Actualment les façanes es troben arrebossades.

La coberta dels habitatges és a dues aigües, avesant aquestes a la façana principal i 
posterior, acabada amb teules.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Tot i seguir 
el model tipològic i compositiu formalitzat sobre una operació en un conjunt de finques de 
parcel·la estreta, s'ha materialitzat en tres nivells (PB+2), seguint l'arquitectura tradicional 
amb una composició clàssica, tant en la formalització de les obertures com el retranqueig 
dels balcons a mesura que s'augmenta el nivell.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.18

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars en alçada (PB+2) construïts en promoció 
contínua, realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli 
urbà, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. XIX, en plena 
època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint el model dels habitatges de renda per a 
famílies més benestants.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Montserrat ARU/M.094.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt edificatori delimitat en el plànol normatiu

Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Montserrat ARU/M.094.CA

Montserrat, 57 Montserrat, 61-63

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Montserrat, 51-53 Montserrat, 55

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle d'habitatges de la Rambla ARU/M.095.CA

DADES BÀSIQUES

425779 y = 4599634Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5998001DF2959H0001DB 85 199 PB+2

5998020DF2959H0001GB 88 201 PB+2

5998018DF2959H0001QB 189 433 PB+2

5998017DF2959H0001GB 232 423 PB+2

5998015DF2959H0001BB 159 298 PB+2

Rambla, 43-45-47-49-51-53-55-57
Carrer  Jardí, del, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle d'habitatges de la Rambla ARU/M.095.CA

Conjunt / Ambient Rengle de cases vuitcentistes projectades i executades, l'any 1881, pel mestre d'obres 
Rafael Estany i Casals sota l'encàrrec del promotor Joaquim Cladellas i Ros.  És format 
per habitatges unifamiliars, de planta baixa i dos pisos, entre mitgeres. Les façanes són de 
composició molt senzilla i endreçada.

Les façanes s’endrecen amb les obertures dels balcons alineades per eixos verticals 
disposats equidistantment. Les obertures de la planta baixa són noves, és a dir 
correponen a una modificació absoluta del model original d'obertures que disposaven els 
baixos dels habitatges. Aquestes obertures es van alterar amb la finalitat d'aconseguir 
dimensions més importants per a encabir els aparadors dels locals comercials. Els forjats 
dels pisos es marquen per cornises, les quals recullen la base dels balcons i anuncien el 
coronament de l’edifici. Les obertures s’emmarquen per llindes i brancals treballats amb 
motius vegetals a la primera planta i amb formes semblants més geometritzades i llises a 
la segona. Al tractar-se d'una operació desenvolupada a començaments dels anys 1880, 
les baranes dels balcons són de fosa, enlloc de la forja tradicional, en totes les plantes.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, 
concretament en la seva artèria principal: la Rambla. Aquest fet dona major rellevància a 
la intervenció en relació al model clàssic de les Cases de Rengle promogudes pels 
industrials sabadellencs per allotjar els treballadors de les seves fàbriques. Tot i que la 
unitat formal es desenvolupa sobre un conjunt de parcel·les estretes, el tractament del 
front i l'alçada de la intervenció així com la formalització compositiva de la façana 
ofereixen característiques més ornamental, sempre treballades des de l'academicisme de 
l'època.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.19

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt d’habitatges unifamiliars en alçada (PB+2) construïts en promoció 
contínua, realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli 
urbà, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. XIX, en plena 
època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint el model dels habitatges de renda per a 
famílies més benestants.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle d'habitatges de la Rambla ARU/M.095.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 204/1881

Informació històrica Joaquim Cladellas i Ros, el 1881, compra un conjunt de parcel·les a la Rambla cantonada 
carrer del Jardí i hi construeix vuit cases de rengle, de planta baixa i pis -inicialment- que 
es veuran materialitzades amb tres nivells en la seva execució definitiva. La tipòlogia i la 
composició exterior presenta una senzilla decoració de tall neoclàssic –encara present en 
la façana d’algunes de les cases, en el primer pis-, segons plànols del mestre d'obres 
Rafael Estany. En aquell moment es corresponien als números del 49 al 65 i calia alinear 
la façana agafant uns 50 cm de via pública  (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
204/1881)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació es realitzaran d'acord amb amb l'ordenació establerta pel 
planejament urbanístic general (MPG-55) i hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori determinada per:
- Façanes a la Rambla i al carrer Jardí amb la seva composició, obertures, tancaments i 
elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle d'habitatges de la Rambla ARU/M.095.CA

Rambla, 43-47 Rambla, 49

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Rambla, 51-53 Rambla, 55-57

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de la Parellada ARU/M.096.CA

DADES BÀSIQUES

424729 y = 4599837Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4801520DG2040A0001WM 105 75 PB

4801519DG2040A0001BM 99 79 PB

fins a

4801508DG2040A0001JM 108 86 PB

4801507DG2040A0001IM 108 80 PB

llevat de 
4801526DG2040A0002AQ

Carrer  Parellada, de la, 17-19-21-23-25-27-29-31-37-39-41-43



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de la Parellada ARU/M.096.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle de planta única i de composició senzilla, desenvolupada a 
partir de la legislació de les Cases Barates per formalitzar habitatges per obrers, format 
actualment per catorze habitatges. Les façanes en conjunt segueixen un ritme homogeni 
marcat per les obertures, i tot i que hi ha diferències remarcables entre elles, el conjunt es 
mostra unitari.

Les façanes, de planta baixa, presenten una composició a partir de dos eixos verticals: en 
un eix s’hi situa la porta d’accés i en l’altre s’hi situa una finestra. Les obertures de 
perímetre rectangular tenen emmarcaments d’obra a la part superior. 

Els habitatges nº17 i 19 presenten una composició formada per una porta i tres finestres 
agrupades. L’habitatge nº 31 té les obertures amb les llindes en forma d’arc de mig punt. 
Els habitatges nº 29 i 31 presenten un acroteri situat sobre de la cornisa, així com també 
els habitatges nº17, 19, 21 i 23. 

Actualment les façanes es troben arrebossades i algunes s’han pintat. La cornisa és 
suportada amb mènsules.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior, 
revestida amb teules ceràmiques.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, 
concretament al barri d'Hostafrancs. Model senzill s'habitatges obrers, realitzat en planta 
única. La composició general s'ha vist alterada per la intervenció d'una nova edificació de 
substitució que ha construït PB+2+Àtic, trencant la uniformitat del conjunt.

Ús actual Residencial / Abandonades (Cases números 25 i 27)

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  S'han produït diverses modificacions que han alterat alguna de les 
característiques formals en la composició general de l'ordenació. La casa amb el número 
17 ha tapiat la primitiva porta d'accés i ha mantingut una única entrada des de la finca 
número 19. Les cases amb els números 21 i 23 han preservat el model original. Les cases 
amb els números 25 i 27 estan abandonades i amb les obertures tapiades. La casa 29 és 
la que presenta millors condicions en la seva valoració formal donat que disposa de 
l'estructura compositiva original i els elements propis de l'estètica modernista tradicional: 
ràfec treballat en obra de fàbrica vista; utilització d'elements de ceràmica vidriada i reixa 
de forja ben treballada. Finalment, la casa 31 ha modificat absolutament la seva imatge 
exterior desvirtuant les característiques del modernisme tradicional que presenta la seva 
homònima (Casa 29).

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.20

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Cases de Rengle del carrer de la Parellada ARU/M.096.CA

Informació històrica El maig de 1911, Jaume Antich, propietari d’un solar al c/Parellada cantonada amb 
c/Baldomero vol aixecar dues cases de planta baixa; firma els plànols Josep Renom i 
Costa. Són les cases més allunyades del c/Baldomero (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 118/1911).

El mes de juliol de 1911 Valentí Coll, construeix quatre casetes de planta baixa seguint els 
plànols de Josep Renom i Costa. Són les que es corresponen al mig de l’illa de cases, i 
s’assemblen exteriorment a les anteriors (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
172/1911).

El febrer de 1912, Tomàs Casant, construeix una casa a la cantonda del c/Parellada amb 
c/Moratín. En aquesta ocasió els plànols els firma Rafael Estany i difereixen lleugerament 
de la composició de façana establerta per les altres cases del regle. Es correspon al 
número 43 actual (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 51/1912).

El novembre de 1911, José Garriga aixeca dues cases de planta baixa seguint els plànols 
de José Renom i Costa. La composició de façana dels plànols, amb balcons de ferro forjat 
al terrat és molt diferent del que es conserva actualment. (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 98/1912).

El setembre de 1912, Tomás Casant, construeix una casa al c/Parellada, seguint els 
plànols firmats per Rafael Estany (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 248/1912)
El desembre de 1912, Magí Rovira i Ferrer construeix dues cases de nova planta seguint 
plànols firmats per Rafael Estany, mestre d’obres (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
318/1912).

Tomás Casant Prat, l’abril de 1914, construeix dues cases de nova planta en un terreny 
que té al c/Parellada seguint els plànols firmats per Josep Renom i Costa (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 178/1914).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint el model dels habitatges de renda per a 
famílies més benestants.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

Es protegeix l'estructura parcel·lària original
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Cases de Rengle del carrer de la Parellada ARU/M.096.CA

Observacions Les cases barates foren cases de propietat o de lloguer que van ser edificades acollint-se 
a legislació específica, durant l'últim terç del segle XIX i el primer terç del segle XX, amb 
ajuts oficials o préstecs a baix interès, i dirigides a la classe obrera o mitjana baixa de 
l'època. Normalment eren d'una o dues plantes i se situaven a les rodalies de les ciutats, 
en espais poc urbanitzats i en terrenys de baix cost, per facilitar als seus habitants 
(propietaris o llogaters) una vida més confortable i sostenible, tant des del punt de vista 
sanitari com mediambiental. Aquests habitatges de baixa densitat constructiva, es 
gestionaven en règim cooperatiu o vinculades a institucions públiques (ajuntaments, 
partits polítics...)

La seva història comença a mitjans del segle XIX amb la Ley de Arrendamientos a 
Espanya o la Labouring Houses Act al Regne Unit o la creació de la Societé française des 
habitations à bon marchè a França (1889). Hi hagué moviments similars a Bèlgica, 
Holanda, Àustria, Itàlia... encara que no tenien, en aquesta època, legislació específica, 
però sí normativa i reglaments que facilitaven la construcció d'habitatges similars.

Aquestes construccions s'estenen per tota Catalunya, especialment a les ciutats 
industrials com el cas de Sabadell, a partir del 1911, quan es promulga la primera Ley de 
Casas Baratas. El 1921 s'aprova la segona Ley de Casas Baratas, que el 1925 es fa 
extensiva a la classe mitjana per reial decret en temps de la Dictadura de Primo de Rivera.
 
A l'inici de la dècada dels anys 30 durant la Segona República se suspèn la tramitació 
d'expedients d'ajut a les cases barates. Es mantenen algunes accions de titularitat privada 
seguint el model oficial, especialment a Catalunya i al País Basc, en un context de canvis 
socials, polítics i econòmics trepidants i, molt sovint, radicals.

Actualment, en algunes ciutats, les cases barates que depenien de les administracions 
(ajuntaments, diputacions, patronats municipals...) han anat desapareixent per diferents 
motius i les que van ser heretades o comprades i mantingudes o rehabilitades per 
particulars gaudeixen generalment d'un bon estat i d'una excel·lent situació dins de la 
trama urbana de les ciutats on han van ser construïdes.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 118/1911
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 172/1911
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 51/1912
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 98/1912
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 248/1912
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 318/1912
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 178/1914
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 732/1925

El 1925, Jose Vila Ferrer, vol construir una casa de planta baixa. Els plànols els firma 
Melchor Viñals. La configuració de la façana no coincideix amb cap de les conservades en 
l’actualitat (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 732/1925).

Estudi/s patrimonial LASALA RIVERA, Sergio: Estudi Patrimoni arquitectònic c/ de Parellada, 17. ESPAI 
ATRES. Desembre 2020.

Autor desconegut: Documentació relativa al Pla especial de protecció dels béns 
arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS i al Pla especial, 
urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics,
arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS). 2021

VÍLCHEZ SÁNCHEZ, Núria; RIBOT MUMBRÚ, Gerard: Informe documental de l'immoble 
situat al carrer Parellada, 27 de Sabadell. NEXT arquitectura. Sabadell, agost 2020.

VÍLCHEZ SÁNCHEZ, Núria; RIBOT MUMBRÚ, Gerard: Informe documental de l'immoble 
situat al carrer Parellada, 25 de Sabadell. NEXT arquitectura. Sabadell, agost 2020.
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Parellada, 17 Parellada, 19-21-23

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Parellada, 25 Parellada, 27

Equip redactor Equip redactor

Parellada, 33 Parellada, 37

Equip redactor Equip redactor
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Parellada, 39 Parellada, 41-43

Equip redactor Equip redactor
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Cases de Rengle c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 ARU/M.097.CA

DADES BÀSIQUES

426130 y = 4599510Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Imatge del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6397101DF2969H0003YE 424 500 PB+1

6397102DF2969H0001DQ 118 175 PB+1

fins a

6397106DF2969H0001EQ 111 143 PB+1

6397107DF2969H0001SQ 102 142 PB+1

Carrer  Riego, de, 92-94-96-98-100-102-104
Carrer  Turull, de, 49
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Cases de Rengle c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 ARU/M.097.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de Cases de Rengle materialitzades l'any 1880 pel mestre d'obres Francesc 
Renom i Romeu, segons una promoció promoguda per Marc Manich. Es tracta d'una 
unitat morfològica de composició neoclàssica formant unihabitatges entre mitgeres i on 
destaca especialment l'edificació que conforma la cantonada. 

Les façanes són de composició molt senzilla (en el front del carrer del Riego) i endreçada. 
Les de cada unitat del rengle es composen de tres obertures. Aquestes generalment es 
disposen de la mateixa manera: el balcó a sobre del portal d’entrada i al costat de l’accés 
una finestra. Les obertures estan totes emmarcades per llindes i brancals d’un arrebossat 
més clar que sobresurt del pla de façana conformant també el sòcol. Les cornises i les 
ventilacions de la coberta plana també formen part de la composició austera i senzilla 
d’aquest grup de cases. Les baranes dels balcons són de fosa, com correspon a l'època 
(inicis dels anys 1880). També destaquen les fusteries dels finestrals.

Context El conjunt de Cases de Rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell en una 
situació estratègica de la trama de l'eixample, concretament en la confluència entre els 
carrers de Riego i de Turull. Tot i tractar-se d'una operació de cases de rengle per obrers, 
de parcel·lació estreta, la disposició de la promoció permet que la unitat de la cantonada, 
molt preeminent, tot i seguir la mateixa tipologia ocupa un solar més gran i esdevé un 
casal unifamiliar, de composició neoclàssica i amb front, façana i accés principal pel carrer 
de Turull.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. ARU/M.097.01.EA Casal residencial 
al c. de Turull, 49

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.21

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Casal residencial al carrer de Turull, 49ARU/M.097.01.EA
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Cases de Rengle c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 ARU/M.097.CA

Informació històrica El 1880 Marc Manich, al costat de la casa que li pertany del carrer de Riego té un solar en 
què hi vol construir de nova planta dues cases, de planta baixa i un pis, amb façana al 
citat carrer seguint els plànols firmats pel mestre d'obres Francesc Renom i Romeu. Es 
correspon amb el número actual del carrer de Turull, 49 (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 58/1880).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

No es pot edificar el jardí del casal residencial que conforma la cantonada

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé / conjunt, sempre que un projecte 
aprovat d'ampliació no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori delimitat en el plànol normatiu 
determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.
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Cases de Rengle c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 ARU/M.097.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 58/1880
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 148/1883

El 1883 el mateix promotor construeix cinc cases més en aquest carrer, segons plànols de 
Jaume Comerma. Es corresponen als números actuals del 94 al 104 (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 148/1883)
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Cases de Rengle c. de Riego, 94 a 104 i de Turull, 49 ARU/M.097.CA

Panoràmica 3D Riego, 92 - Turull, 49

Google Earth Equip redactor

ALTRES IMATGES

Riego, 94 Riego, 96

Equip redactor Equip redactor

Riego, 98 Riego, 100

Equip redactor Equip redactor
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Riego, 102 Riego, 104

Equip redactor Equip redactor
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Casal residencial al c. de Turull, 49 ARU/M.097.01.EA

DADES BÀSIQUES

426130 y = 4599510Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Testera de les Cases de Rengle del carrer de Riego 94 a 104

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6397101DF2969H0003YE 424 500 PB+1

Carrer  Riego, de, 94
Carrer  Turull, de, 49
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Casal residencial al c. de Turull, 49 ARU/M.097.01.EA

Renom i Romeu, Francesc, M.O. / Marcos Manich

Elements Conjunt de rengle  format unihabitatges entre mitgeres on destaca l'edifici de la cantonada 
entre els carrers de Riego i de Turull i que conforma el Casal residencial a partir d'una 
arquitectura compositivament enriquida i amb un accés central pel carrer de Turull, 
diferenciat de la resta dels accessos de les cases de rengle que ho fan a partir del carrer 
de Riego. 

Les façanes són de composició molt senzilla i endreçada. Les façanes de cada unitat del 
rengle  es composen de tres obertures. Aquestes generalment es disposen de la mateixa 
manera: el balcó a sobre del portal d’entrada i al costat de l’accés una finestra. Les 
obertures estan totes emmarcades per llindes i brancals d’un arrebossat més clar que 
sobresurt del pla de façana conformant també el sòcol. Les cornises i les ventilacions de 
la coberta plana també formen part de la composició austera i senzilla d’aquest grup de 
cases. Disposen de reixes de balcons i finestres.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1880

Ús original/altres Casal residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí Es desconeix l'estat en què es troba el jardí interior de la finca.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció, tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicista; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar (Casal)

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. ARU/M.097.CA Cases de Rengle del 
carrers de Riego 94 a 104 i de Turull, 
49

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.21

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis i conjunts 
promoguts pels industrials del tèxtil culminant les cases de rengla.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Casal residencial al c. de Turull, 49 ARU/M.097.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt del que forma part); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Entorn/Jardí Es considera inedificable la part posterior de la parcel·la que ocupa o ha ocupat el jardí de 
la finca.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé integrant del conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Caldra preservar altres elements singulars i representatius de la tradició sabadellenca com 
les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, ceràmics i/o 
característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que no ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn, especialment en la preservació de les cases de rengla.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici del casal que conforma cantonada determinada 
per:
- Façanes (forma, composició i ritme de les façanes,  reforçades per la formació de la 
cantonada evitant l'aresta, axí com les obertures i els elements decoratius i ornamentals)
- Nivells dels forjats i disposició de les estructures portants
- Posició del vestíbul
- Caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casal residencial al c. de Turull, 49 ARU/M.097.01.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle c. de Riego, 82-86-88-90 i de Turull, 86 ARU/M.098.CA

DADES BÀSIQUES

426096 y = 4599509Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Cases de Rengle dels carrers de Riego, 82-86-88-90, i de Turull, 86

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6297010DF2969H0001HQ 154 267 PB+2

6297012DF2969H0001AQ 129 203 PB+2

6297013DF2969H0001BQ 132 213 PB+2

6297014DF2969H0001YQ 139 266 PB+2

Carrer  Riego, de, 82-86-88-90
Carrer  Turull, de, 86



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle c. de Riego, 82-86-88-90 i de Turull, 86 ARU/M.098.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle projectat per l'arquitecte Juli Batllevell i Arús, construït l'any 
1891, seguint els cànons de la composició neoclàssica. El promotor d'aquest conjunt 
d'habitatges entre filera fou l'industrial Jaume Gorina i Pujol. És una operació de cinc 
unitats edificatòries que conformaven el front original. Una de les quals, la que correspon 
al carrer de Riego, 84, fou enderrocada, trencant el model compositiu i tipològic del front 
original. 

Les façanes són de composició molt senzilla i endreçada seguint, però, l'ordre compositiu 
en la formació de les obertures i la disposició en forma i lloc dels balcons.

Les façanes de cada unitat del rengle es componen de quatre obertures. Aquestes 
generalment es disposen de la mateixa manera: doble balcó, és a dir dues obertures 
unides per una llosa contínua, disposat a sobre del portal d’entrada i la finestra. Les 
obertures estan totes emmarcades per llindes i brancals d’un arrebossat que sobresurt del 
pla de façana conformant també el sòcol. En aquest cas però les cornises i lloses de balcó 
estan decorades amb mènsules. Les obertures per a ventilar la coberta plana tenen una 
presència compositiva important també formen part de la composició austera i senzilla 
d’aquest grup de cases. Les baranes dels balcons i les reixes són de fosa, com correspon 
al període vuitcentista (a partir de l'any 1880).

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell en una 
situació estratègica de la trama de l'eixample, concretament en la confluència entre els 
carrers de Riego i de Turull. Representa un model evolucionat d'habitatge unifamiliar, de 
planta baixa, pis i golfes, acomodat a la importància del carrer i partint d'una parcel·la més 
ample, el doble de la parcel·lació característica.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat de conservació general del conjunt en el seu aspecte exterior encara que 
alguns habitatges han patit transformacions importants, fonamentalment als baixos. 
Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.22

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle c. de Riego, 82-86-88-90 i de Turull, 86 ARU/M.098.CA

Observacions Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 20 de setembre del 1928) va ser un 
arquitecte català que exercità gran part de la seva obra a Sabadell.

El seu pare, Gabriel Batllevell, era un professional de la construcció, mestre d'obres. 
Seguint les seves passes, va estudiar arquitectura i va obtenir el títol el 1890. Poc després 
va ser arquitecte municipal de Sabadell, on va realitzar bona part dels seus treballs. Va 
ser deixeble de Lluís Domènech i Muntaner i ajudant d'Antoni Gaudí (per exemple, a la 
Casa Calvet). El 1909 fou nomenat vicepresident de l'Associació d'Arquitectes de 
Catalunya. Fou el propi Juli Batllevell qui realitza el Mausoleu de Jaume Gorina i Pujol, 
promotor d'aquestes cases.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 83/1981

Informació històrica El 1891 Jaume Gorina i Pujol, construeix cinc cases, de planta baixa i un pis, segons els 
plànols de Juli Batllevell (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 83/1891).

Estudi/s patrimonial BURULL RIERA, Josep; CAMPMANY CRUSAFON, Marc: Estudi Històric i patrimonial c/ 
Riego, 86. Decembre 2019.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint el model dels habitatges de renda per a 
famílies més benestants.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt edificatori delimitat en el plànol normatiu format per les cases del carrer Riego 82, 
86, 88 i 90
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt.  Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle c. de Riego, 82-86-88-90 i de Turull, 86 ARU/M.098.CA

Riego, 82 Riego, 86

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Riego, 88 Riego, 90

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer ARU/M.099.CA

DADES BÀSIQUES

425999 y = 4599233Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6294001DF2969H0001HQ 108 209 PB+1

6294034DF2969H0001WQ 97 127 PB+1

fins a

6294027DF2969H0001SQ 482 693 PB+1

6294027DF2969H0001SQ 482 693 PB+1

Carrer  Sant Oleguer, de, 79-81-83-85-87-89-91-93-95
Carrer  Fèlix Amat, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer ARU/M.099.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de cases de rengle, desenvolupat segons tres períodes concrets: el primer, 1869. 
materialitzat segons projecte del mestre d'obres Josep Lacueva i Sanfeliu; el segon, 
corresponent a l'any 1881, és desenvolupat a partir d'un projecte del mestre d'obres i 
agrimensor, Josep Renom i Romeu i el tercer, de l'any 1886, materialitzat a partir d'un 
projecte del mestre d'obres Rafael Estany i Casals. Els promotors foren, respectivament, 
Josep Fontcuberta i Pascual i Sebastià Morra i Rocal. 

En l'actualitat el conjunt és format per nou habitatges, un d’ells en cantonada amb el carrer 
de Fèlix Amat. Especialment, els dos habitatges assenyalats amb els números 93 i 95 han 
patit importants transformacions en les obertures que configuren els baixos de les seves 
façanes. Les façanes en conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i 
els balcons.

Els habitatges, de planta baixa i planta pis, es composen a partir de dos eixos verticals, en 
un s’hi situa la porta d’accés a la planta baixa i el balcó a la planta pis, i a l’altre s’hi situa 
una finestra a la planta baixa. Les obertures de la planta baixa són cobertes amb llindes, 
mentre que les de la planta pis tenen el perímetre rectangular. 

Els habitatges nº 79, 93 i 95 actualment presenten les obertures de la planta baixa 
modificades, tal i com s'ha esmentat anteriorment.
El  coronament de la façana es realitza a través d’una cornisa que amaga la tortugada.

La façana lateral de l’habitatge nº 79 que dóna al carrer de Fèlix Amat també ha patit  
algunes modificacions, i no segueix el mateix llenguatge compositiu que la façana 
principal.

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades, i alguna, també pintada. 
Façana lateral sense revestiment.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior, 
acabada amb teules ceràmiques.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. La unitat 
tipològica i formal, de planta baixa i pis, es conforma a partir de la successió de parcel·les 
estretes, tal i com correspon a la major part d'aquestes tipologies de cases de rengle, 
especialment les més antigues (situades a la segona meitat del segle XIX).

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular tota la filera de cases, a excepció dels números 81 i 83;  La Casa número 81 i, en 
part, la número 83 del carrer de Sant Oleguer presenten un bon estat de conservació 
general del conjunt en el seu aspecte exterior. 

La resta d'habitatges que conformen l'ordenació mostren un estat de conservació general 
regular en el seu aspecte exterior. En aquests casos s'aprecien desperfectes en els 
arrebossats de la façana.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.24

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer ARU/M.099.CA

Informació històrica El 1881 Josep Fontcuberta i Pascual construeix tres cases de planta baixa i un sol pis, 
seguint els plànols firmats pel mestre d'obres Josep Renom i Romeu (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 39/1881).

El 1886 es construeixen les cinc cases de Sebastià Morra i Rocal, segons els plànols 
firmats per Rafael Estany, mestre d’obres, que consten de planta baixa i primer pis.  (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 129/1886)

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme; CARBONELL BADIA, Carles: Estudi històric i d'edifici 
del carrer de Sant Oleguer número 87 de Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu 
(algunes cases han estat transformades), determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer ARU/M.099.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 39/1881
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 129/1886

arqueologia. Novembre 2021.

GARCÍA LÓPEZ, Jose Antonio: Estudio patrimonial de vivienda unifamiliar entre 
medianeras en calle Sant Oleguer, 79 de Sabadell. Marzo 2022.

CARMONA MARÍN, Maria Carme; CARBONELL BADIA, Carles: Estudi històric i d'edifici 
del carrer de Sant Oleguer número 89 de Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA 
arqueologia. Setembre 2022.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Oleguer ARU/M.099.CA

Sant Oleguer, 79 - Fèlix Amat, s/n Sant Oleguer, 81

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Sant Oleguer, 83-85-87 Sant Oleguer, 89-91

Equip redactor Equip redactor

Sant Oleguer, 93 Sant Oleguer, 95

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana ARU/M.100.CA

DADES BÀSIQUES

425722 y = 4599895Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5801303DG2050B0001MD 56 100 PB+1

5801304DG2050B0001OD 168 282 PB+1

5801304DG2050B0001OD 168 282 PB+1

5801304DG2050B0001OD 168 282 PB+1

Travessia   Borriana, de la, 6-8-10-12



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana ARU/M.100.CA

Conjunt / Ambient Conjunt d'habitatges en filera desenvolupat entre 1845 i 1865, amb reformes de l'any 1906 
i promogudes per Jaume Vilaseca. Actualment és format per quatre habitatges unifamiliars 
entre mitgeres, de planta baixa i planta pis, ubicats a la travessera de la Borriana. 

El conjunt de les façanes es caracteritza per la seva simplicitat, provinent de la repetició 
de la portalada d’accés d’arc rebaixat a planta baixa i l'obertura balconera d’arc recte amb 
llosa, a planta primera. El conjunt el formen la repetició de les quatre façanes amb ràfec 
de tortugada continu. 

La unitat, composta a partir de dos eixos verticals, amb ressalt de l’eix d’accés i petites 
modificacions a alguns dels habitatges, el formen majoritàriament portalada d’arc rebaixat 
amb petita finestra lateral a planta baixa, i única obertura balconera amb llosa de balcó a 
planta primera.

El conjunt de les façanes es troben actualment arrebossades amb diferents cromatismes. 
Inexistència d’emmarcaments d’obertures, portalada d’arc rebaixat, cornisa continua, 
fusteria de portalada amb porticons exteriors, baranes dels balcons.

La coberta és inclinada de dues vessants, amb carener paral·lel a la travessera de la 
Borriana, acabada amb teula àrab i estructura d’embigat de fusta amb llates i encadellat 
ceràmic. Hi ha un ràfec de teula àrab amb canal de tortugada ceràmica.

Interior dels habitatges sense cancell, amb plantes mitges i semisoterrani donant al pati 
posterior. Les escales estan construïdes amb volta catalana.

Context El conjunt de Cases de Rengla es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Es tracta 
d'una de les primeres tipologies d'habitatges en filera desenvolupades a la ciutat. La 
primer actuació, sobre parcel·les estretes de la Travessera de la Borriana data de l'any 
1845, abans del primer període d'industrialització.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.04.AM Carrer de la Borriana

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.27

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana ARU/M.100.CA

Informació històrica El 1906 el germà de Martí Vilaseca, Jaume, actuant com a testimoni testamentari, exposa 
que havent estat ja enderrocada la façana que dóna al carrer de la Borriana en la casa 
dels números 33 i 35 de la plaça Major, demana permís per reedificar-la i realinear la 
façana (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 89/1906)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps).

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu 
(algunes cases han estat transformades), determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana ARU/M.100.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 89/1906



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Rengle de Cases en filera de la Travessia de la Borriana ARU/M.100.CA

Borriana, 6 Borriana, 8

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Borriana, 10-12

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Llorenç ARU/M.101.CA

DADES BÀSIQUES

425954 y = 4599828Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Imatge del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6100039DG2060B0001LJ 123 146 PB+1

6100037DG2060B0001QJ 299 244 PB+1

6100036DG2060B0001GJ 127 151 PB+1

Carrer  Sant Llorenç, de, 81-85-87



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Llorenç ARU/M.101.CA

Conjunt / Ambient Rengle d’habitatges unifamiliars entre mitgeres de planta baixa més una planta pis que 
originàriament completava tot el front del carrer de Sant Llorenç, entre els números 61 i 
91; o millor dit, entre els carrers de la Indústria i de les Tres Creus. 

L'operació es desenvolupa a la segona meitat del segle XIX, confomant habitatges obrers, 
de tipologia senzilla i seguint el model menestral. Posteriorment s'adaptarien, en 
successives reformes per permetre l'habitatge també als baixos i, en algun cas, afegint-hi 
les golfes.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. La 
intervenció es desenvolupa com majoritàriament a la resta dels casos sobre una 
agrupació de parcel·les estretes, aconsguint un front unitari a partir de la composició 
senzilla dels habitatges individuals. Malauradament, però, aquesta uniformitat es veu 
trencada per dues edificacions, la número 79 i la número 83 que per la seva alçada i 
tipologia, han malmés el caràcter del conjunt.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.28

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris unitaris.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

Es protegeix l'estructura parcel·lària original



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Llorenç ARU/M.101.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació.

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Sant Llorenç ARU/M.101.CA

Sant Llorenç, 81 Sant Llorenç, 81

Google Equip redactor

ALTRES IMATGES

Sant Llorenç, 85 Sant Llorenç, 85

Google Equip redactor

Sant Llorenç, 87 Sant Llorenç, 89

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'Anselm Badia ARU/M.102.CA

DADES BÀSIQUES

425818,7 y = 4600186,5Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5904503DG2050B0001GD 165 133 PB+1

5904504DG2050B0001QD 149 132 PB+1

5904505DG2050B0001PD 152 139 PB+1

5904506DG2050B0001LD 154 141 PB+1

Carrer  Paus, de les, 12-14-16-18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'Anselm Badia ARU/M.102.CA

Conjunt / Ambient El rengle d’habitatges unifamiliars entre mitgeres de planta baixa més una planta pis és 
projectat i definitivament materialitzat l'any 1914, per l'arquitecte Josep Renom i Costa per 
encàrrec de l'industrial Anselm Badia i Capdevila. 

La composició és senzilla amb la disposició en planta baixa de l'accés a l'habitatge a 
través d'una remarcable porta d'accés de fusta treballada que dona lloc al cancell amb 
arrimadors de rajola ceràmica i una curta escala que dona entrada a l'habitatge. La planta 
pìs presenta una única obertura, amb finestral de dos fulls i persiana de llibret que 
comunica amb el balcó exterior. Aquest presenta una llosana suportada per quatre 
mènsules. Les baranes són de fosa i molt elaborades. En el pany de la façana s'incrusten 
elements de ceràmica modernista de color verd. Destaca l'acroteri en forma corba que 
enfatitza cadascun dels quatre habitatges.

Context El conjunt de cases de rengle es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Es tracta 
d'una operació unitària de quatre habitatges unifamiliars de composició acadèmica i 
influenciada clarament en el corrent Modernista de l'època.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo amb afectacions puntuals;  Bon estat de conservació general del conjunt en el seu 
aspecte exterior, excepte en l'estructura metàl·lica inferior que suporta les llosanes 
d'alguns balcons on s'ha produït el despreniment puntual de l'arrebossat i un principi de 
carbonatació en algun cas. No obstant apareixen taques de brutícia provocades pels 
regalims d'aigua d'escorrentia sota la cornisa general.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.32.AM Carrer de les Paus

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.29

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'Anselm Badia ARU/M.102.CA

Observacions Anselm Badia i Capdevila (1846-1921) fou un important industrial tèxtil de Sabadell.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 395/1914

Informació històrica Anselm Badia i Capdevila, l’octubre de 1914 demana llicència per a enderrocar les cases 
dels números 10, 12, 14, i 16 del carrer de les Paus i reconstruir-hi quatre cases seguint 
els plànols firmats per Josep Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
395/1914)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu (tot i 
que un dels habitatges ha estat molt alterat), determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
- Cancell amb arrimadors de rajola ceràmica
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle d'Anselm Badia ARU/M.102.CA

Paus, 12 Paus, 14

Google Google

ALTRES IMATGES

Paus, 16 Paus, 18

Google Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Corominas, 99-105 ARU/M.103.CA

DADES BÀSIQUES

425175 y = 4600191Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5204018DG2050B0001ZD 167 175 PB+1

5204017DG2050B0001SD 154 152 PB+1

5204016DG2050B0001ED 163 171 PB+1

5204015DG2050B0001JD 155 170 PB+1

Carrer  Corominas, de, 99-101-103-105



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Corominas, 99-105 ARU/M.103.CA

Conjunt / Ambient El conjunt és format per quatre habitatges unifamiliars entre mitgeres de planta baixa més 
una planta pis amb un marcat estil influenciat pel Modernisme, tant en la seva 
expressivitat formal (composició, emmarcaments de les obertures i baranes treballades de 
forja) com en els esgrafiats decoratius a la façana. 

El projecte se situa a començaments del segle XX (anterior a l'any 1903) i fou promogut 
per l'industrial Jaume Gorina i Pujol. Malauradament els baixos de l'habitatge assenyalat 
amb el número 99 han quedat totalment desvirtuats. 

Façana amb ritme seriat d'obertures amb porta i finestra en planta baixa i balcó sobre la 
porta d'accés en planta primera. Paredat de 40 cm, acabat amb morter de calç. Obertures 
amb llindes d'arc rebaixat i lloses de balcó de peces ceràmiques sobreposades. Esgrafiat 
amb motius florals a la planta primera i emmarcats d'obertures amb relleu de línies 
arrodonides. Baranes de balcó de forja treballada, reixes de finestres, també de forja i 
espiralls amb motius florals.

La coberta és a dues aigües amb carener paral·lel a la façana i ràfec. Està formada amb 
entrebigat de fusta, cabirons, doblat de rajola comuna i teula àrab.Tot i que en el projecte 
original estava previst l'acroteri, finalment no es realitza.

Context El conjunt de Cases de Rengle format per quatre unitats d'habitatge unifamiliar es troba a 
l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. L'actuació unitària es preserva tot i la modificació 
soferta en un dels baixos. Les edificacions que s'han aixecat en els seus extrems són 
disonants amb la tipologia característica dels habitatges de rengle edificats sobre 
parcel·les estretes però amb una voluntat de conformat un front unitari.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Dolent (2 Cases, amb els números 99 i 101) Bo (2 Cases, amb els números 103 i 105);  
Estat de conservació general dolent en les cases indicades anteriorment, en el seu 
aspecte exterior. A més a més la primera ha modificat considerablement les obertures 
dels baixos. Això es reflecteix, especialment, en les façanes on hi ha hagut un 
despreniment de l'arrebossat de morter de calç en àmplies zones del parament. Aquest 
mateix fet ha comportat la desaparició dels esgrafiats que estaven elaborats sobre l'acabat 
de morter. Afortunadament, les cases amb els números 103 i 105 presenten un bon estat 
de conservació general del conjunt en el seu aspecte exterior.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Cases de Rengle

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.30

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i com a 
reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Corominas, 99-105 ARU/M.103.CA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 119/1903

Informació històrica Jaume Gorina i Pujol, demana llicència per obrir 140m de rasa per a col·locar-hi una 
canonada per a conduir les aigües des del c/Bosch, travessia del c/Sant Oleguer fins a la 
casa número 57 d’aquest darrer carrer (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 119/1903)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d'ordenació de 
volums.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Restauració i/o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció 
(parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del conjunt); 
Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres 
que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i 
habitatge.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt. Les actuacions es concretaran a partir 
de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases de Rengle del carrer de Corominas, 99-105 ARU/M.103.CA

Corominas, 99 Corominas, 101

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Corominas, 103 Corominas, 105

Equip redactor Equip redactor

Corominas, 99-101 Corominas, 103-105

Google Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Ramon Duran ARU/M.104.CA

DADES BÀSIQUES

425745,5 y = 4599827,2Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5800008DG2050B0001TD 202 94 PB+2

Carrer  Sant Antoni Maria Claret, de, 17-19-21-23
Carrer  Pedregar, del, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Ramon Duran ARU/M.104.CA

Conjunt / Ambient Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat 
en cantonada materialitzat segons un projecte del mestre d'obres Josep Antoni Obradors i 
Poch, executat l'any 1880, sota el període neoclassicista dins l'impuls del vuitcentisme. 
L'operació és promoguda per l'empresari Ramon Duran i Salt. 

La façana principal dóna al carrer de Sant Antoni Maria Claret i la lateral al carrer del 
Pedregar, ambdues es troben separades per un estret xamfrà totalment massís. De la 
façana principal, composta per tres unitats, destaquen els plafons de ceràmica decorativa 
del local en cantonada, que és la Farmàcia Argelaguet (Comerç catalogat). 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures en alçada, simetria i línies d’imposta entre plantes), es forma a partir de la 
repetició de tres unitats. Cada unitat, composta a partir de tres eixos verticals -amb lleuger 
ressalt de l’eix de simetria-, compta al basament amb portal d’accés a l’eix de simetria i 
obertures tipus finestra als laterals, i amb tres obertures balconeres amb llosa de balcó 
simple a les plantes tipus (a planta segona, la balconera central perd la llosa).

La façana lateral es compon a partir de dos eixos de simetria, amb portal al basament de 
planta baixa a un dels eixos i repetició de les obertures de la façana principal a l’altra.

Les façanes es troben arrebossades amb lleuger relleu als emmarcaments de les 
obertures, i ressalt del cromatisme de les línies d’imposta, lloses dels balcons i cornisa de 
coronament.

La coberta és plana amb cambra ventilada.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i conforma la típica associació 
de cases plurifamiliars de renda seguint una clara tipologia edificatòria comuna per tal de 
resoldre compositivament i tipològicament els habitatges en una cantonada.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges de renda

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.46.AM Carrer de Sant Antoni Maria 
Claret / V.33.AM Carrer del Pedregar 
/ AC.03.EA Farmàcia Argelaguet

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.4

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Ramon Duran ARU/M.104.CA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 87 i 472, Farmàcia Argelaguet. Plafons de 
façana obra de Modest Casademunt de 1920 i 1921.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 120/1880

Informació històrica El 1880, Ramon Duran i Salt (1817-1884) construeix tres cases de planta baixa i dos 
pisos, seguint els plànols de Josep Antoni Obradors, mestre d’obres (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 120/1880)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

No es pot fer agrupació de parcel·les.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint el model dels habitatges de renda per a 
famílies més benestants.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
 
Estructura parcel·lària original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt

Les actuacions es concretaran a partir de l’estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases d'en Ramon Duran ARU/M.104.CA

St. Antoni M. Claret, 17 St. Antoni M. Claret, 19

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

St. Antoni M. Claret, 21-23

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases del carrer de la Rosa, 26-32 ARU/M.105.CA

DADES BÀSIQUES

425595,2 y = 4599880,8Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702037DG2050B0001LD 319 85 PB+3

5702038DG2050B0001TD 323 200 PB+3

5702038DG2050B0002YF 200 146 Comerç+Magatzem

5702038DG2050B - 200 PB+3

Carrer  Rosa, de la, 26-28-30-32



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases del carrer de la Rosa, 26-32 ARU/M.105.CA

Conjunt / Ambient El conjunt es materialitza, en una única opereació, l'any 1872, a càrrec del mestre d'obres 
Josep Antoni Obradors i Poch. Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta 
baixa i tres plantes pis, donant la seva façana principal al carrer de la Rosa, de la que 
destaca la seva austeritat, els emmarcaments d’obertures d’arc recte, les línies d’imposta 
separadores de les plantes coincidents amb les lloses de balcó i els matxons verticals.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i conforma la típica associació 
de cases plurifamiliars de renda seguint una clara tipologia edificatòria comuna per tal de 
resoldre compositivament els habitatges amb un front remarcable i en un vial comercial 
del centre.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt d'habitatges de renda

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.43.AM Carrer de la Rosa

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.6

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en la disposició d'edificis residencials de renda, entre 
mitgeres, construïts en promoció contínua. al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric que es manifesta, 
precisament, al carrer de la Rosa.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la ciutat des de finals del segle XIX 
amb els habitatges de renda.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori determinada per:
- Façana amb la seva composició, obertures, tancaments i elements originals
- Posició de la caixa d'escala
- Nivells dels forjats



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases del carrer de la Rosa, 26-32 ARU/M.105.CA

Observacions Fitxes núm. 4.26 I 4.27 de l'inventari de reixes

Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1872/Exp:72. (Antonio Obradors)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1872/Exp:72. (Rafaela Campdepadrós )

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
individuals i de conjunt.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest conjunt.

(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt); Ampliació



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de cases del carrer de la Rosa, 26-32 ARU/M.105.CA

Panoràmica 3D Rosa, 26

Google Earth Google

ALTRES IMATGES

Rosa, 28-30-32

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baciana ARU/M.106.EA

DADES BÀSIQUES

425658 y = 4599147Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5793805DF2959H0001EB 221 555 PB+2

Carrer  Sant Pau, de, 96



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baciana ARU/M.106.EA

Gabriel Batllevell i Tort, M.O

Elements Conjunt format, en origen, per dos habitatges unifamiliars entre mitgeres, de planta baixa i 
dues plantes pis. De la façana principal en ressalta la seva austeritat únicament trencada 
per les línies d’imposta i els emmarcaments d’obertures d’arc recte. 

La façana principal formada per la repetició de dues unitats compostes segons cànons 
clàssics (distinció de basament i reducció d’obertures en alçada), compta cadascuna 
d’elles amb portal i obertura tipus finestra a basament, i única obertura tipus balconera a 
plantes pis, amb lloses de balcó individual coincident amb línia d’imposta. La composició 
és a partir de dos eixos verticals clars, amb única obertura a plantes pis coincident amb 
l’eix de portal d’accés.

El pany de la façana es troba estucat, amb ressalt d’emmarcaments de pedra a les 
obertures, permòduls estriats sota lloses de balcó, línies d’imposta, pilastres a extrems de 
façana i cornisa superior amb permòduls.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1880

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.23

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Pau, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
el neoclassicisme, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis promoguts 
per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al darrer període del segle 
XIX en la configuració del Centre, en aquest cas al carrer de Sant Pau.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baciana ARU/M.106.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 106/1880

Informació històrica El 1880, Ramon Baciana, maquinista, demana permís per reformar la façana de l’obra 
(casa i taller) que té al c/Sant Pau, i la façana que mira al c/Zurbano. Firma els plànols 
Gabriel Batllevell (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 106/1880).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial LAUDO CORTINA, David: Estudi històric i arquitectònic de la casa dels Baciana al carrer 
de Sant Pau, 96 de Sabadell. Maig de 2017

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. 

Aquest estudi precisarà, si s’escau, els elements objecte de conservació. En aquest sentit 
es podrà condicionar la voluntat d’integrar en la nova construcció elements característics i 
identificadors associats als valors de cadascun dels béns, en funció del seu estil i/o 
període com per exemple: el cancell, la ceràmica als arrimadors, les baranes de fosa dels 
balcons i les reixes, etc.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Baciana ARU/M.106.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Pau Gambús ARU/M.107.EA

DADES BÀSIQUES

425488 y = 4600351Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5605003DG2050B0001QD 113 138 PB+1

Via  Massagué, de, 83



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Pau Gambús ARU/M.107.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte / Pablo Gambús Romeu

Elements Edifici compost per habitatges entre mitgeres, de planta baixa i pis, amb façana decorada 
amb elements d’estil modernista tradicional expressats, pràcticament de forma exclusiva, 
en els esgrafiats de la façana, la reixa de forja de la planta baixa i la barana del balcó de la 
planta pis. Els esgrafiats són presents a les parts superior de les obertures de la façana, 
conformant les llindes i part dels dos brancals. 

La façana, de planta baixa i planta pis, compta amb el basament format per la planta 
baixa, amb decoracions modernistes, i el parament superior, format per la planta pis, amb 
decoració concentrada en el balcó. Les dues plantes se separen per una franja de textura 
més rugosa que la resta, que fa la funció d’imposta, i que coincideix amb la llosa del balcó.

La façana es compon a partir de dos eixos verticals clars, sobre un dels quals s’hi troba, a 
la planta baixa, la porta d’accés, i en l’altre una gran finestra. Les dues obertures estan 
cobertes amb arcs rebaixats. A la planta pis, se situa un sol balcó per sobre de l’eix de la 
porta, de perímetre rectangular. El balcó té un perfil de línies ondulades típiques del 
moviment modernista. El coronament de la façana es realitza mitjançant una cornisa 
emmarcada per dues pilastres als laterals que sustenen el canaló de pedra de la coberta.

Actualment la façana es troba estucada. A planta baixa, l’estucat té diferents textures, i 
compta amb un petit sòcul fet amb pedra repicada. Els elements decoratius són 
modernistes. Disposa d'elements de forja.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior, 
acabada amb teules.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1912

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la façana, especialment greus els que afecten els 
esgrafiats modernistes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.25

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials entre mitgeres amb influències modernistes, 
al llarg dels anys 1900-10, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana de la Via de Massagué, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb un entorn, 
avui molt transformat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Pau Gambús ARU/M.107.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 55/1912

Informació històrica El  1912, Pablo Gambús Romeu, reforma la seva propietat de la Via Massagué, 83, 
seguint els plànols de José Renom i Costa (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
55/1912).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la 
voluntat d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats 
als valors de cadascun dels béns, en funció del seu estil i/o període com per exemple: el 
cancell, la ceràmica als arrimadors, les baranes de fosa dels balcons i les reixes, etc.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Formava part d'un conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per 
la seva vinculació a la industrialització tèxtil llanera, com a residència dels 
contramestres, vinculant el principi de fàbrica i habitatge.

Bé interessant per la contribució en la preservació única de la seva imatge 
exterior en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània, com la 
Via de Massagué.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Pau Gambús ARU/M.107.EA

Detall Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer Major, 79-81 ARU/M.108.EA

DADES BÀSIQUES

424945 y = 4600874Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5010009DG2051B0001ZU 166 272 PB+1

Carrer  Major, 79-81
Carrer  Riera Baixa, de la, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer Major, 79-81 ARU/M.108.EA

Elements Edifici d’habitatges entre mitgeres, ubicat en cantonada, de planta baixa i pis. 
Originàriament la planta baixa disposava d'una porta central i dues finestres laterals, quan 
l’edifici es va transformar per acollir l'ús plurifamiliar modificà aquesta composició, 
incorporant dos accesos independents que condueixen als habitatges situats en planta 
baixa i primera. Ambdues façanes, carents d’ornamentació, es caracteritzen per l’austeritat 
i la simetria, que com s’ha dit anteriorment, actualment s’ha trencat a la planta baixa.

La façana principal, es compon a partir de tres eixos verticals clars, marcats per la 
simetria. Sobre l’eix central s’hi situa actualment una finestra a la planta baixa i un balcó a 
la planta pis, de més volada que els dels laterals, mentre que en els eixos laterals 
actualment s’hi situen les portes d’entrada aprofitant la mateixa obertura que unes 
finestres a la planta baixa, i un balcó a la planta pis. El coronament de la façana es realitza 
mitjançant una cornisa que amaga la canal de recollida d’aigües de la coberta. 

La façana lateral, també molt modificada, no segueix el mateix llenguatge que la façana 
principal.

Actualment la totalitat de les façanes es troben despreses de bona part de l’arrebossat, 
podent-se veure l’obra vista.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia Mitjans segle XIX

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent 

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.23.AM Carrer Major / V.41.AM 
Carrer de la Riera Baixa

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.26

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer Major de la Creu Alta, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer Major, 79-81 ARU/M.108.EA

Informació històrica Aquesta casa la feu construir l'avi de l'actual propietaria en el moment de casar-se. Es per 
aquest motiu que podem situar-la aproximdament cap a la segona meitat del s.XIX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

Regulació Cal adequació a partir dels criteris de catalogació;  
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica tradicional en els carrers del 
nucli antic de la Creu Alta.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, assenyalat en el plànol normatiu, determinada 
per:
- Façanes (forma, composició, ritme i proporció de les obertures,  balcons i baranes de 
forja, així com les fusteries originals que s'han preservat) 
- Nivells dels forjats
- Posició del vestíbul
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer Major, 79-81 ARU/M.108.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Marcos Manich ARU/M.109.EA

DADES BÀSIQUES

426238 y = 4599459Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6397518DF2969H0001IQ 127 177 PB+1

 Carrer  Blasco de Garay, de, 58



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Marcos Manich ARU/M.109.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte / Marcos Manich

Elements Formava part d'un rengle d'habitatges del qual actualment només es conserva un d’ells 
amb les característiques originals i en bon estat. La façana, amb decoració modernista, és 
estucada amb els arcs de les obertures perfilats amb maó vist. Aquests arcs mixtilinis de 
les portes i del finestral de planta baixa tenen la part central del seu intradós rebaixat i els 
extrems esglaonats.

Actualment la façana es troba estucada amb els arcs de les obertures perfilats amb maó 
vist. Es conserva el cancell original, en molt bon estat, amb les dues portes de fusta i 
l’arrimador de ceràmica vidriada amb motius geomètrics.

La coberta és a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior, acabada amb 
teula ceràmica àrab. Disposa d'acroteri amb motiu geomètric perfilat amb maó massís.

La distribució és típica de casa de cos, amb passadís longitudinal fins arribar al pati 
interior, donant accés a les diferents estances.

Les obertures de l’interior de l’habitatge segueixen el mateix esquema formal que les de 
façana, i en alguns casos incorporen vidres de colors, encara que amb decoració senzilla. 
La part posterior de la casa, on hi ha la cuina i el servei, ha patit algunes reformes i una 
petita ampliació. La seva façana, al pati interior, no té cap tipus de decoració i les seves 
obertures són amb llinda horitzontal.

Disposa de paviments hidràulics amb motius florals i geomètrics, que en la majoria dels 
casos es conserven en molt bon estat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1912

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. És possible que s'hagin preservat 
elements decoratius a les estances, així com que restin elements del mobiliari original.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 3.31

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials amb influències modernistes, promogudes 
per famílies benestants al llarg dels anys 1900-10, coincidint amb l’activitat 
comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample a partir de la 
seva implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un 
front edificatori unitari.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Marcos Manich ARU/M.109.EA

Observacions L’arquitecte, Joaquim Manich va col·laborar, juntament amb Francesc Izard i Lluís Homs, 
en el projecte de l’actual Escola de Disseny Tèxtil i Confecció, antic centre 
d’emmagatzematge anomenat Acondicionament i Docks Sabadell (Fitxa PEP-BAMAS 
num. 8.5). Aquest edifici noucentista, es troba a l’illa contigua a la de la parcel·la que ens 
ocupa del carrer Blasco de Garay.

Bibliografia PUIG CASTELLS, Jaume; El procés de formació de la ciutat de Sabadell, 1991.

Informació històrica El 1912, Marcos Manich y Parera, propietari d’un solar al carrer Blasco de Garay, 
encarrega la construcció de quatre habitatges en filera a l’arquitecte sabadellenc Joaquim 
Manich. Els plànols originals del projecte preveuen quatre habitatges de planta baixa i pis, 
amb la distribució típica de les cases unifamiliars de l’època, amb una planta allargada i 
pati a la part posterior. Les façanes, segons el projecte original, havien de ser totes iguals, 
amb l’accés i un finestral en planta baixa, i un petit balcó alineat amb la porta d’entrada en 
planta primera. Finalment, les façanes no es van construir amb la mateixa composició 
totes elles, ni tampoc amb el mateix estil modernista.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents al modernisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Blasco de 
Garay.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria de l'edifici delimitada al plànol normatiu 
determinada per:
- Façana principal al carrer Blasco de Garay
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala
- Cancell amb tots els seus elements originals

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Marcos Manich ARU/M.109.EA

Detall Detall

WebEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Armengol ARU/M.110.EA

DADES BÀSIQUES

425712 y = 4599677Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5899504DF2959H0001RB 367 1.415 PB+2

Rambla, la, 30
Carrer  Sol, del, 25



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Armengol ARU/M.110.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes pis, fruit 
de la reforma d’una casa existent i ubicat a la Rambla. De la façana principal en ressalta la 
simetria, remarcada per la tribuna central en planta primera, els dos portals d’accés en 
planta baixa i el coronament corbat en alçada amb òcul central. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament i planta 
principal, reducció d’obertures en alçada i simetria), compta amb dos portals d’arc de mig 
punt a planta baixa, tribuna abraçant tota la planta principal i obertures balconeres amb 
lloses de balcó a plantes tipus. La composició és a partir de dos eixos verticals clars, amb 
ressalt de l’eix de simetria amb la tribuna, el coronament corbat superior, l’òcul i els 
emmarcaments de cantonada.

El pany principal de la façana es troba acabada amb estuc continu, amb especejament a 
les cantonades. Utilització de pedra a emmarcaments d’obertures (amb treballs de relleu 
als dintells d’aquestes), a òcul superior, cornisa de coronament i línia d’imposta 
separadora de les dues darreres plantes. Disposa d'emmarcaments d’obertures amb 
ressalt de les llindes, tribuna de planta principal i cornisa superior amb òcul.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1917

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior L'interior de l'immoble ha estat remodelat completament i no queden testimonis dels 
espais rellevants en aquesta tipologia d'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla / V.55.AM 
Carrer del Sol

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.1

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però establint un canvi d'escala en un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Armengol ARU/M.110.EA

Bibliografia PUIG CASTELLS, Jaume; El procés de formació de la ciutat de Sabadell, 1991.
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1861/Exp:53. (Francisco Armengol)

Informació històrica Aquest edifici és fruit de la reforma d'una casa ja existent que va pertànyer a la família 
Armengol. És en un dels primers edificis plurifamiliars de la ciutat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé 
manifestats en la façana i la disposició dels forjats; Restauració; Reconstrucció i 
Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com la disposició dels forjats que determinen els nivells de les plantes i la distribució de 
fusteries a la façana.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge, com el de la Rambla, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana a la Rambla (composició, obertures, fusteries, tractaments decoratius i/o 
ornamentals, balcons, baranes, reixes, cornises, ràfecs, coronaments, etc.)
- Disposició dels nivells dels forjats 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Armengol ARU/M.110.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Escaiola ARU/M.111.EA

DADES BÀSIQUES

425621 y = 4600124Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5705619DG2050B0001LD 424 1.445 PB+3

Plaça  Àngel, de l', 15-17
Via  Massagué, de, -



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Escaiola ARU/M.111.EA

Balcells i Buigas, Eduard M., arquitecte / Joaquim Escayola Canals

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, entresol i tres plantes 
pis, ubicat en la cantonada entre Via Massagué i la Plaça de l'Àngel. 

De les façanes destaca l'estil monumentalista, el tractament del xamfrà amb tribuna única 
abraçant les plantes pis i sobresortint del pla de façana de planta baixa que constitueix un 
basament unitari, sostinguda per permòdols i coronada per gran frontó i que es repeteix a 
la façana de la Plaça de l'Àngel. 

Les façanes principals, compostes segons cànons clàssics (distinció de basament, 
reducció d’obertures en alçada i simetria) es separen pel tractament del xamfrà repetit a la 
Plaça de l’Àngel. Els paraments generals, de més amplada, compten amb basament amb 
portalades d’arc de mig punt, i amb obertures balconeres i finestres de grans dimensions a 
les plantes pis, amb distinció de balconada amb balustrada i obertures amb frontons a 
planta primera.

Les façanes laterals estan compostes a partir de quatre eixos verticals clars, amb 
tractament de l’eix de simetria. Aquestes s’emmarquen pel tractament distintiu del xamfrà 
(repetit al final de la façana de la Plaça de l’Àngel).

Les façanes es troben aplacades de pedra amb especejament horitzontals, ressaltant-ne 
els treballs de brancals i llindes als emmarcaments de les obertures, al coronament 
superior i frontons puntuals i a les cantonades.

Destaquen el tractament del xamfrà, el coronament superior amb fris, la cornisa i barana 
amb balustrada, els frontons i les portalades d’arc de mig punt a planta baixa. 

La coberta de l'edifici és plana.

El vestíbul d’accés a l’immoble (amb espai destinat a porteria) s’ubica a la Plaça de 
l’Àngel, donant accés a les plantes pis, concretament a dos habitatges a planta entresol 
(actualment magatzems del local) i tres habitatges a plantes pis. La decoració del vestíbul 
d’accés és amb un sòcol de marbre, motllures de guix i  fusteries ambdues d’estil 
neoclàssic.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1931

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme academicista; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.02.AM Plaça de l'Angel / V.27.AM 
Via de Massagué

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Escaiola ARU/M.111.EA

Informació històrica Joaquim Escayola Canals, el 1931,  vol construir una casa a l’encreuament de la pç. de 
l’Àngel o carretera de Senmenat i la via Massagué o carretera de Castellar. El document 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com 
estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, 
normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb 
motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar 
alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, a la Via de Massagué. Bona 
resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la plaça de l'Àngel i la 
Via de Massagué.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, entresol i tres plantes pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Escaiola ARU/M.111.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 514/1931

de sol·licitud de permís especifica: “Dada la importancia del edificio en cuestión, destinado 
a vivienda con toda classe de confort tan convenientes en la zona en que va enclavada 
así como su especial situación que aconsejan destinar a a comercios o tiendas, la mayor 
extensión possible de la misma, se ha dotado a estas de amplios sótanos los cuales 
vendrán a constituir un verdadero ensanche de las tiendas con igual confort, decoración, 
luz y ventilación directas, etc. Y a fin de respetar la costumbre de la localidad de disponer 
el inquilino de la tienda de vivienda, junto a la misma se construiran “altillos interiores”, 
habitaciones que reunen ingualmente las condiciones de higiene y sanidad, luz y 
ventilación directas a patios.” Firma els plànols Eduard M. Balcells (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 514/1931).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Escaiola ARU/M.111.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Morral ARU/M.112.EA

DADES BÀSIQUES

425841 y = 4599448Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6096801DF2969H0001TQ 340 650 PB+EN+5

6096818DF2969H 318 650

6096817DF2969H 318 650

Rambla, la, 109
Carrer  Riego, de, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Morral ARU/M.112.EA

Bracons i Singla, Gabriel, arquitecte / Facundo Morral Roca

Elements Conjunt d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres format per tres unitats, cadascuna amb 
accés independent, amb escala de tramada corba evitant replans intermitjos. Disposa de 
planta baixa, entresol i quatre plantes pis i es troba ubicat en cantonada, donant la seva 
façana principal a la Rambla i la lateral al carrer de Riego. 

De la façana principal, amb basament continu, destaquen les tres unitats, cadascuna 
d’elles amb eix de simetria propi, per on es produeix l'accés, que és coronat pel ritme de 
finestres de la planta entresol i la tribuna central a les plantes pis. Està composta segons 
cànons clàssics (distinció de basament i eixos de simetria), es forma a partir de la 
repetició de tres unitats (amb distinció del central). El conjunt compta amb basament 
continu, on a cada unitat hi trobem el portal d’accés amb pilastres emmarcat lateralment 
per gran obertura als locals comercials. El basament es separa de la resta de façana per 
la llosa continua del balcó de planta primera, on a partir d’aquí la façana es compon a 
partir de quatre eixos verticals, ocupant els dos centrals la tribuna amb dues obertures i 
obertures balconeres als eixos laterals.

Les façanes es troben acabades distingint-se’n, per línies d’imposta, el basament, el fust i 
el coronament superior (coincident amb la darrera planta). L’acabat del basament és amb 
aplacat de pedra artificial, i la resta arrebossat amb dos cromatismes. Emmarcaments 
d’obertures a manera de “Cordó”, plafons amb relleus decoratius, emmarcaments i ampits 
d’obertures.

La coberta és plana transitable amb badalots acurats. Immoble format per tres unitats, 
cadascuna amb accés independent, amb escala de tramada corba evitant replans 
intermitjos.

L'estructura vertical és amb pilars de formigó armat i l’horitzontal amb forjats 
unidireccionals amb biguetes i jàsseres de cantell de formigó.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1946

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.3

Valor històric Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1940-50 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Morral ARU/M.112.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 482/1946

Informació històrica El 1946 Facundo Morral Roca, en nom dels seus néts, vol efectuar obres de nova planta 
en la fica de la seva propietat de la Rbla. Del Caudillo, 109, segons els plànols firmats per 
José Mª Padró, constructor d’obres, i G. Bracons Singla, arquitecte. L’edifici conservat 
actualment segueix la composició de façana d’aquests plànols (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 482/1946).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que poden incloure elements 
decoratius, ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics 
i identificadors de la construcció original, en funció de la seva època, estil o període 
constructiu com: arcs, voltes, paviments (hidràulic, “Nolla” o de fusta),  i les reixes de forja 
i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular de postguerra, però establint un canvi 
d'escala en un front edificatori unitari

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
el període classicista de postguerra, reflectit en les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat a la postguerra.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la imatge de 
l'arquitectura de postguerra en un paisatge, com el de la Rambla, que ha 
sofert transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, 
especialment en època contemporània.

Element/s Edifici plurifamiliar format per tres unitats de planta baixa, entresol i quatre plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Morral ARU/M.112.EA

Detall

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Mateu Brujas ARU/M.113.EA

DADES BÀSIQUES

425739 y = 4599733Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5900721DG2050B0001LD 222 945 PB+2

 Rambla, la, 9-11



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Mateu Brujas ARU/M.113.EA

Batllevell i Arús, Juli, arquitecte

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta semisoterrani, entresol i dues 
plantes pis, donant la seva façana principal a la Rambla. 

D’aquesta façana en destaca la composició i tractament general, de manera especial els 
treballs de relleu i els esgrafiats existents a les impostes, als emmarcaments d’obertures, 
extrems laterals de façana i al coronament superior.Està composta segons cànons 
clàssics (distinció de basament i planta principal, reducció d’obertures i volades de lloses 
de balcó en alçada i simetria), compta amb tres eixos verticals clars, amb eix de simetria 
central. El basament, format per portal fins a mitja planta entresol amb fris superior i per 
obertures laterals, compta amb pilastres estriades entre les obertures. La resta de plantes 
compten amb tres obertures tipus balconera d’arc recte, amb llosa de balcó continua a 
planta primera i lloses individuals amb mènsules la segona. El conjunt es corona per fris, 
cornisa i barana, amb treballs de relleu acurats i repetició de pilastres de basament.

La façana principal es troba estucada amb especejament horitzontal i encoixinat als 
extrems. Té treballs de ressalt a pilastres estriades i fris superior de portal del basament, i 
a les línies d’imposta. 

La composició de la façana és fa amb pilastres estriades, frisos, cornisa superior, 
emmarcaments d’obertures, línies d’imposta, mènsules sota lloses de balcons, interiors de 
llindes i brancals esgrafiats. 

L'edifici disposa de cancell amb escala central fins a planta entresol i escala no ocupant 
tot el pati a partir d’aquesta alçada, amb il·luminació a mode de lluernari.

A l’escala central, la barana és de fusta amb barrots de ferro fos i barana de pipa a la 
banda de la paret. Disposa d'esgrafiats de sota l’escala i a l’entrada, arrimadors de fusta, 
motllures de guix als sostres, fusteries interiors amb tiradors i espieres de llautó, i vitralls.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1901

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. Tot i això, es desconeix l'estat de conservació 
de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en 
el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.5

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Mateu Brujas ARU/M.113.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres, 44/1901. (Mateo Brujas Romeu)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
com: elements estructurals identificadors de la tècnica constructiva d’un moment, període 
o estil determinat; forjats definidors dels nivells originals de l’edifici; posició determinant de 
la caixa d'escala i valors associats a la mateixa; disposició de les estances nobles amb la 
presència o no d’elements ornamentals i/o decoratius originals (pintures, estucs, plafonats, 
làmpades, paviments, etc.), així com altres parts o espais que confereixen el caràcter 
singular del bé declarat, com el cancell i els seus elements referents i/o associats. 

Sobre les divisions i els espais interiors que no afectin l'estructura general, es podrà 
intervenir mitjançant obres de Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Restauració, Remodelació o Rehabilitació.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original que inclou elements decoratius, 
ornamentals i/o béns mobles a l’interior, així com altres elements característics i 
identificadors de la construcció original com: cancell, reixes, baranes, esgrafiats, vitralls, 
arrimadors, motllures, paviments originals, elements de forja, ceràmics, etc.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari avui trencat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge, com el de la Rambla, que ha sofert 
transformacions i canvis d'escala en el seu entorn al llarg dels anys, 
especialment en època contemporània.

Element/s Edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta semisoterrani, entresol i dues plantes pis,



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Mateu Brujas ARU/M.113.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramón Costajussà ARU/M.114.EA

DADES BÀSIQUES

425580 y = 4599900Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702040DG2050B 238 1.043 PB+3

Carrer  Gràcia, de, 4-6



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramón Costajussà ARU/M.114.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte / Ramon Costajussà

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al carrer de Gràcia. De la façana destaca la composició amb eix de 
simetria central així com les lloses de balcó de planta arrodonida, que donen lloc a les 
tribunes. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures en alçada i simetria), compta amb tres eixos verticals clars amb ressalt de l'eix 
de simetria. El basament separat de la resta de façana per línia d’imposta coincident amb 
lloses de balcó, compta amb portal d’accés central emmarcat per pilastres i obertures 
laterals. A la resta de plantes, s’hi troben obertures balconeres d’arc recte, a excepció de 
les obertures laterals de la planta primera que es fusionen amb la tribuna de planta 
circular, formant-s’hi arc de mig punt. 

La façana està composta a partir de tres eixos verticals amb ressalt d’eix de simetria per 
portal d’accés, per combinació de baranes de forja i balustrades i pel tractament 
d’emmarcaments d’obertures.

La façana es troba acabada amb estuc homogeni en tota la seva façana sense 
especejament, a excepció d’intervencions puntuals al basament. Tractament de 
composició i acabats d’obertures, amb distinció de l’eix de simetria. Tribunes de planta 
arrodonida amb ressalt de pilastres a obertures planta primera, coronament superior i línia 
d’imposta.

La coberta és plana. L'estructura de suport de coberta unidireccional és amb bigueta 
metàl·lica i revoltó ceràmic.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1920

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici ha estat objecte de restauració o rehabilitació contemporàniament.

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.7

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Gràcia, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramón Costajussà ARU/M.114.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 310/1920

Informació històrica Ramon Costajussà, el 1920, vol enderrocar les cases dels números 4 i 6 del c/de Gràcia, 
de la seva propietat, per a construir al seu lloc una casa de planta baixa i tres pisos 
segons els plànols signats per Josep Renom i Costa. Per la nova configuració, 
l’ajuntament adquireix part del terreny per a ampliar la vorera (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 310/1920).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física (parts originals del projecte de Josep Renom), excepte de les 
parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. Així com, si s'escau,  preservar aquells elements característics i 
identificadors del seu estil i/o període com: el paviment hidràulic, el cancell, la ceràmica
als arrimadors i les reixes, per exemple.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de Gràcia.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, elements decoratius i/o 
ornamentals, etc.)
- Posició del vestíbul
- Caixa d'escala
- Nivells dels forjats



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramón Costajussà ARU/M.114.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Fayos ARU/M.115.EA

DADES BÀSIQUES

425771 y = 4599852Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5900101DG2050B 385 1.301 PB+3

Carrer  Sant Joan, de, 57
Carrer  Indústria, de la, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Fayos ARU/M.115.EA

Arís, Guillem, arquitecte / José Garcia Vivé

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, ubicat 
en doble cantonada, donant façana als carrers de les Tres Creus, de Sant Joan i de la 
Indústria. Destaca el joc compositiu de les façanes, creat a partir de l’emmarcació d’àrees 
generals mitjançant línies de coronament, impostes i matxons verticals, combinades amb 
l'emmarcació individual de cada obertura.

Les façanes principals es componen a partir de franges verticals amb obertures d’arc recte 
d’iguals dimensions, distingint-se’n cadascuna de les franges. La façana del carrer de les 
Tres Creus, compta amb una tribuna abraçant totes les plantes pis girant cantonada i 
prenent la primera franja de la façana del carrer de Sant Joan. Aquesta darrera es compon 
a partir de tres franges amb ressalt d’eix de simetria, on s’hi troba el portal d’accés. La 
façana del carrer de la Indústria, composta a partir de tres franges, compta amb el portal 
d’accés i les obertures d’escala a l’eix de simetria, ressaltat pel coronament superior.

Les façanes es troben estucades amb especejaments formant plaques, i grans ressalts de 
pedra artificial abraçant volumètricament conjunts d’obertures que configuren la façana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1959

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.18.AM Carrer de la Indústria / 
V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.8

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1950-60 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Fayos ARU/M.115.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 12/1959

Informació històrica El 1959, José Garcia Vivé, sol·licita permís per a fer obres de reforma i ampliació en un 
habitatge del c/Sant Joan, 57; es produeix una nova alineació del carrer i el propietari és 
indemnitzat. Firma els plànols Guillermo Arís, arquitecte. L’edifici està compost d’un local 
comercial, dos pisos d’habitatges i terrassa coberta en el tercer pis (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 12/1959).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Així com, si s'escau,  preservar aquells elements característics i identificadors del seu estil 
i/o període com per exemple paviments hidràulics, la ceràmica als arrimadors i les reixes.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

de la ciutat a la postguerra.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, elements decoratius i/o 
ornamentals, etc.)
- Posició del vestíbul
- Caixa d'escala
- Nivells dels forjats i disposició de l'estructura portant



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Fayos ARU/M.115.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Banc de Bilbao ARU/M.116.EA

DADES BÀSIQUES

425825 y = 4599751Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5900005DG2050B 653 4.395 PB+EN+4

Carrer  República, de la, 25-31
Carrer  Narcís Giralt, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Banc de Bilbao ARU/M.116.EA

E. Pedro Cendoya Oscoz, arquitecte

Elements Immoble entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis, a excepció de la cantonada 
on presenta cinc plantes i remunta posterior. Destaca el tractament de la cantonada, en 
planta arrodonida, així com el potent sòcol de l'immoble constituït per les plantes baixa i 
primera. Té un vestíbul amb escala central de volta catalana.

La façana principal està composta a partir de tres eixos verticals, amb ressalt de línies 
d’imposta, emmarcaments d’obertura i lloses de balcó amb mènsules de pedra, i cornisa 
superior amb balustrada i gran forntó central. Composta seguint els cànons clàssics 
(distinció de basament, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eix 
vertical de composició), compta amb portal d’accés central i portals laterals d’arc recte a 
basament. La planta pis està formada per tribuna i obertura a cada lateral, amb llosa de 
balcó contínua coincidint amb línia d’imposta i formant part d’un octògon la tribuna. A 
planta segona hi trobem tres obertures balconeres amb llosa de balcó individual 
coronades superiorment per sèrie de sis arcades amb cornisa de balustra i forntó central.

La façana principal es troba arrebossada i pintada, amb ressalts de pedra a lloses de 
balcó, línies d’imposta, emmarcaments d’obertures i cornisa superior.

La coberta és plana amb badalot central.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial

Cronologia 1954

Ús original/altres Residencial i comercial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.
Tot i això, es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar i baixos oficines representatives

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.39.AM Carrer de la República / 
V.30.AM Carrer de Narcís Giralt

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.9

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial amb oficines, classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1950-60 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació singular, on s’articula 
un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic 
amb l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Banc de Bilbao ARU/M.116.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.933/1958. (Banc de Bilbao)

Informació històrica L’any 1958 instal.len dos ascensors hidràulics i la calefacció, aixó ens fa pensar que 
l’edifici pugui ser d’abans del 58.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització, 
la banca i el comerç, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de 
la ciutat.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

Element/s Edifici de planta baixa i quatre plantes pis, a excepció de la cantonada on presenta cinc 
plantes i remunta posterior.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Banc de Bilbao ARU/M.116.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Francesc Ruhí ARU/M.117.EA

DADES BÀSIQUES

425545 y = 4600322Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706631DG2050B0001OD 270 899 PB+2

Via  Massagué, de, 44



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Francesc Ruhí ARU/M.117.EA

Batllevell i Arús, Juli, arquitecte / Pere Francesch Ruhi

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, ubicat 
a la Via Massagué. De la façana principal destaca el frontó i la tribuna de planta primera. 
La façana principal està composta segons cànons clàssics (distinció de basament i planta 
principal, reducció d’obertures en alçada i simetria).  Compta al basament amb un portal 
central emmarcat per obertura lateral, i dobles obertures tipus balconera a cadascun dels 
eixos laterals de les plantes pis. El conjunt es trenca per la tribuna de la planta primera 
ubicada sobre un dels eixos, connectant tota aquesta planta per la continuïtat de llosa de 
balcó.

La façana es compon a partir de dos eixos verticals clars, amb ressalt de l’eix de simetria 
pel portal del basament i frontó de cornisa superior.

El pany principal de la façana es troba acabada amb estuc continu, amb decoració 
geomètrica de relleu a l’eix de simetria, agafant les plantes pis. 

Elements destacats de la façana són: els emmarcaments d’obertures amb ressalt de les 
llindes, la tribuna de planta principal, la cornisa superior amb òcul frontó, el portal d’accés i 
els treballs de forja a baranes de balcons.

La coberta de l'edifici és plana. 

L'escala de veïns disposa de treballs de forja a barana i passamà en fusta. Els falsos 
sostres són d'encanyissat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1922-23

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.10

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana de la Via de Massagué, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Francesc Ruhí ARU/M.117.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 236/1922

Informació històrica El 1922, Pere Francesch Ruhi, edifica en un solar de la seva propietat un edifici-casa de 
baixos i tres pisos de conformitat amb els plànols firmats per Juli Batllevell (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 236/1922).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents al noucentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la Via de Massagué.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana (composició de la façana amb la tribuna, els balcons, les fusteries i les baranes, 
ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals i/o decoratius, etc.)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala, inclòs vestíbul d'entrada



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en Francesc Ruhí ARU/M.117.EA

Detall

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en  Boi Ventura ARU/M.118.EA

DADES BÀSIQUES

425543 y = 4600308Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706630DG2050B0001MD 184 552 PB+2

Via  Massagué, de, 42



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en  Boi Ventura ARU/M.118.EA

Manich i Comerma, Joaquim, arquitecte / Raudilio Ventura

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis,situat 
a la Via Massagué i amb dos habitatges per planta. De la façana principal destaca la 
composició volumètrica. La façana principal composta a partir de dos cossos verticals de 
diferent amplada, amb basament únic separat de les plantes pis per línia d’imposta. A l’eix 
lateral s’hi ubica a planta baixa portal d’accés d’arc recte amb ocul superior, obertura tipus 
finestra d’arc de mig punt a planta primera i balconera d’arc recte a planta segona. A l’eix 
central s’hi troba gran obertura del local, tribuna a planta pis amb ritme de tres finestres 
centrals i balustrada superior i ritme també de tres obertures d’arc de mig punt a planta 
segona.

La façana principal està composta a partir de dos cossos verticals de diferent presència, 
resaltant-ne el de més amplada per tribuna de planta primera i frontó a cornisa superior. El 
basament de la façana es troba arrebossada amb especejament horitzontal, mentre que a 
la resta l’arrebossat és continu. 

Disposa de ressalts amb pedra artificial a llindes d’obertures, frontó de cornisa i ampit 
d’obertures de tribuna, i portal d’acés amb òcul.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1923

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.
Tot i això, es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.11

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana de la Via de Massagué, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en  Boi Ventura ARU/M.118.EA

Observacions La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 19 i 70. Arrimador i ornamentació.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 295/1923

Informació històrica Raudilio Ventura, el 1923, construeix una casa de planta baixa i dos pisos segons plànols 
firmats per Josep Manich (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 295/1923).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la Via de Massagué.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana (composició de la façana amb la tribuna, els balcons, les fusteries i les baranes, 
ritme i proporció de les obertures, elements ornamentals i/o decoratius, etc.)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala, inclòs vestíbul d'entrada



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges d'en  Boi Ventura ARU/M.118.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Residencial de la Via de Massagué, 19 ARU/M.119.EA

DADES BÀSIQUES

425586 y = 4600163Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5703715DG2050B 1.210 2.956 PB+3

Via  Massagué, de, 19
Carrer  Campany, de, 32



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Residencial de la Via de Massagué, 19 ARU/M.119.EA

Bracons i Singla, Gabriel, arquitecte / Pedro Casas Ribas

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, més 
planta tercera al cos central. De la façana principal destaca la combinació de materials 
d’acabat d’obra vista i pedra artificial, amb ressalt del cos central, així com la tribuna 
central o el tractament de la planta tercera, amb obertures d’arc de mig punt i pilastres als 
brancals.

La façana principal composada segons cànons clàssics (distinció de basament i ressalt 
d’eix de simetria) compta amb portal d’accés central d’arc de mig punt i dos a cada lateral 
a basament, obertures tipus finestra d’arc recte a plantes pis i ritme d’obertures d’arc de 
mig punt a planta tercera central, aquesta coronada per gran voladís. Composta a partir de 
cinc eixos verticals clars, amb ressalt de l’eix de simetria per portal d’accés a basament, 
tribuna amb planta semicircular a planta primera i remunta de planta tercera. Aquests cinc 
eixos formen tres grans franges, havent-hi a les dues dels extrems tribuna de planta 
quadrada agafant les dues plantes pis.

La façana es caracteritza per una combinació de materials, amb ressalts de pedra artificial 
a tribunes laterals, tribuna central, matxons verticals i coronament. Cornisa superior (sota 
planta altell) amb dentell. Tractament de planta tercera, amb ritme de quatre obertures 
amb doble pilastre als brancals i cornisa superior de gran volada.

El pany principal de la façana, prenent tres eixos, es troba acabat combinant obra vista 
amb ressalts de pedra artificial als emmarcaments, matxons verticals i coronament 
superior. Els dos cossos laterals es troben acabat aplacats amb pedra artificial, coronats 
per barana de terrat planta altell.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1947

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.12

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1940-50 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana de la Via de Massagué, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Residencial de la Via de Massagué, 19 ARU/M.119.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 605/1947

Informació històrica El desembre de 1946 Pedro Casas Ribas, vol efectuar obres d’enderroc i nova construcció 
d’una finca de la seva propietat a la Via Massagué, 19. Els plànols els firma G. Bracons 
Singla. Es tracta d’un habitatge de planta baixa, tres pisos i terrat. La façana conservada 
segueix el que marquen els dibuixos (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 605/1947).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat a la postguerra.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici plurifamiliar de planta baixa i dues plantes pis, més planta tercera al cos central, 
delimitat al plànol normatiu

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions de la finca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici Residencial de la Via de Massagué, 19 ARU/M.119.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Sol ARU/M.120.EA

DADES BÀSIQUES

425665 y = 4599742Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5800510DG2050B0001HD 133 431 PB+2

5800504DG2050B0001SD 144 539 PB+2

5800511DG2050B0001WD 107 337 PB+2

Plaça  Sant Roc, de, s/n
Plaça  Sant Roc, e, s/n
Carrer  Sol, del, 2-6



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Sol ARU/M.120.EA

Vila Juanicó, Josep/ Joan Vila Jordana

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis. 
Destaca el caràcter monumentalista de les seves façanes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1952

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren. 

S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual 
de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.55.AM Carrer del Sol / V.54.AM 
Plaça de Sant Roc

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.13

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1940-50 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer del Sol, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat a la postguerra.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals i/o decoratius, i les  fusteries.
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Sol ARU/M.120.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 557/1952

Informació històrica El 1952, Joan Vila Jordana sol·licita enderrocar  i construir de nou a la finca de la seva 
propietat del carrer General Mola cantonada Plaça sant Roc. Firma els plànols José Vila 
Juanico. És una casa de planta baixa i dos pisos que es manté amb poques modificacions 
en l’actualitat (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 557/1952).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides); Restauració; Reconstrucció 
i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del conjunt); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
la cancel·la, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Sol ARU/M.120.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer d'en Font ARU/M.121.EA

DADES BÀSIQUES

425408 y = 4599866Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-20

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5500005DG2050B0001WD 267 657 PB+2

Carrer  Colom, de, s/n
Carrer  Font, d'en, 2
Plaça  Mercat, del, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer d'en Font ARU/M.121.EA

Renom i Costa, Josep, arquitecte / Agustín Bordas

Elements Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa comercial, dues plantes pis. Les 
façanes, compostes segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció d’obertures 
en alçada i simetria) donen a tres carrers, trobant-se l’accés principal de la finca, a l’eix de 
simetria de la façana de la Plaça del Mercat Central. 

La façana principal d’aquest habitatge que s’obre a la plaça del Mercat Central, es compon 
a partir de cinc eixos verticals clars, trobant-se a l’eix central de simetria la porta d’accés a 
la finca. Als tres eixos centrals s’hi troben les obertures balconeres unides per un únic 
balcó amb balustrada a la planta primera i per tres balcons amb baranes de forja a la 
segona. Els dos eixos laterals d’aquesta façana principal compten amb obertures tipus 
finestra, separades compositivament de la part central per carreus vistos simulant 
cantonada. Les façanes laterals, es componen a partir de dos eixos verticals  i segueixen 
la mateixa composició que la part central de la façana principal. La totalitat d’obertures de 
les tres façanes, de formes rectangulars, es troben emmarcades per peces de pedra 
artificial lleugerament treballades.

La totalitat de façanes tenen una composició neta i clara: obertures ubicades als eixos 
verticals, remarcament de l’eix de simetria amb l’accés a la finca, reducció d’obertures en 
alçada i basament amb un tractament diferent de la resta.

Actualment la façana es troba estucada, amb emmarcaments d’obertures, cèrcols i 
cornisa amb pedra artificial i llosanes als balcons. Al basament i a les cantonades s’hi 
troba un despiece de la pedra artificial lleugerament més treballat.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1928

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.13.AM Carrer d'en Font / V.28.AM 
Plaça del Mercat

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.14

Valor històric Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer d'en Font ARU/M.121.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 722/1928

Informació històrica Agustín Bordas, el 1928, enderroca la casa del número 10 del c/de’n Font i junt amb la 
parcel·la veïna vol construir una casa de planta baixa i dos pisos amb façana al c/d’en 
Font. Per això haurà de realinear la línia de façana. Els plànols els firma Josep Renom i 
Costa, arquitecte municipal, en relació a la nova alineació del carrer, i Joaquim Manich els 
de la casa (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 722/1928)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front de la plaça del Mercat amb 
el carrer d'en Font.

Element/s Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa comercial i dues plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer d'en Font ARU/M.121.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Montseny ARU/M.122.EA

DADES BÀSIQUES

425276 y = 4600631Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5408201DG2050B0001XD 283 1.199 PB+3

Carrer  Montseny, del, 2
Avinguda  Onze de Setembre, de l', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Montseny ARU/M.122.EA

Casulleras i Forteza, Santiago, arquitecte

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, dues plantes pis i planta 
tercera i ubicat en cantonada. De les façanes destaca el ritme compositiu així com la 
resolució del gir mitjançant una tribuna de planta circular. La façana principal, donant al 
carrer de Montseny, es troba estructurada en tres franges verticals, trobant-s’hi a la central 
portal d’accés d’arc de mig punt amb dues obertures laterals tipus finestra i tribuna 
abraçant tres plantes pis, amb dues obertures tipus finestra a cadascuna de les plantes. A 
les franges laterals, s’hi troben obertures tipus finestra combinant arcs rectes amb arcs de 
mig punt. La façana lateral es troba estructurada per dues franges més estretes, però amb 
el mateix tractament que la principal (tribuna a una d’elles i unica obertura per planta a 
cada franja).

La façana principal està composta a partir de tres franges verticals, amb distinció central 
de tribuna, i obertures ubicades sobre dos i tres eixos als laterals. La façana lateral 
composta a partir de dues franges amb distinció de tribuna una d’elles, compta amb 
obertura ubicada sobre unic eix vertical. Al xamfrà de cantonada s’hi troba tribuna de 
planta circular amb tres obertures per planta, i única obertura a planta tercera (on 
desapareix la tribuna).

Les façanes es troben acabades amb aplacat de pedra artificial, amb especejament 
horitzontal les tribunes i cantonades i a trencajunts la resta. Destaquen el ressalt de línies 
d’imposta i balustrada sobre planta segona, la tribuna de planta circular de la cantonada, 
el ressalt de cantonades i tribunes a façanes, la balustrada de planta tercera, el ritme 
d’obertures d’arc recte i d’arc de mig punt, la línia d’imposta amb llinda i la cornisa superior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1936-1948

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.
Tot i això, es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.15

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1940-50 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Montseny ARU/M.122.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 872/1936
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 531/1948

Informació històrica El 1936, Lluís Casas Solé, en representació de la “Societat Col·lectiva: CASAS, ROIG, 
COLL i PUIG”, de construccions, vol construir una casa de renta composta de planta baixa 
i dos pisos, amb un total de dotze habitatges en la cantonada avinguda 11 de novembre i 
c/Montseny. Aquesta obra s’acull als beneficis que senyala per a particulars que 
construeixin cases de renda, a la vigent Llei de data de 25 de juny, prop-passat, o sigui: 
“LLEI DICTANT NORMES PER A REMEIAR L’ATUR”, en el seu article al número 15 
aplicat al present cas i extensiu a la total bonificació dels drets Municipals d’edificiació i 
altres que senyals, i ratificats els d’edificació per aquest Excm. Ajuntament per tractar-se 
de casa de tres plantes d’alçades. El permís d’obres és del 1938. Els plànols els firma 
Santiago Casulleras  (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 872/1936).

El setembre de 1947, Jaime Millan Centol, construeix una casa de baixos, entresol i dos 
pisos, a l’Av. Ejército Español cantonada c/Montseny seguint plànols de Santiago 
Casulleras. Per a la seva construcció es vol acollir al a llei de 25 de novembre de 1944, 
relativa als habitatges de renda per l’anomenada “classe mitjana” seguint els tràmits 
reglamentaris (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 531/1948)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d'ampliació s'hauran de realitzar d'acord amb l'ordenació establerta al 
planejament urbanístic general (MPG-55).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat a la postguerra.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició de les façanes, amb les seves tribunes i galeria, ritme i proporció 
de les obertures, elements ornamentals i/o decoratius, balcons amb balustrada, cornisa, 
etc.)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Posició del vestibul
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer del Montseny ARU/M.122.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Covadonga ARU/M.123.EA

DADES BÀSIQUES

426235 y = 4600218Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6403042DG2060B 550 609 PB+2

Carrer  Covadonga, de, 175



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Covadonga ARU/M.123.EA

Estany i Casals, Rafael, M.O. / Josep Casajuana i Sabata

Elements Edifici residencial urbà entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. L’immoble actual 
és el resultat de la reforma d'un antic casal. 

La façana principal que dóna al carrer de Covadonga conserva l’estructura de façana de 
l’antic casal, sobretot les plantes pis, les quals no han patit modificacions. La façana de 
l’edificació actual es compon a partir de tres eixos verticals remarcats per les obertures: a 
la planta baixa es situa la porta d’entrada a l’eix central, una finestra de mida i forma 
sembla que originària a un dels eixos laterals, sembla que en la posició originària, mentre 
que en l’altre eix s’hi ha situat una porta d’entrada per a cotxes. Al costat de la finestra 
posteriorment s’hi ha situat una petita porta que condueix a  les plantes superiors on hi ha 
uns habitatge. A les plantes pis sobre cada eix s’hi situa un balcó, tots iguals en la mateixa 
planta. 

Totes les obertures originàries tenen uns emmarcaments de pedra decoratius. Cada 
planta es manifesta exteriorment a través de la línia d’imposta, que coincideix amb la de la 
llosa del balcó. El remat de les façanes es realitza mitjançant una cornisa sostinguda per 
permòdols i rematada per un mur a la part superior.

Actualment la façana es troba revestida amb estuc amb especejament horitzontal imitant 
la pedra. Disposa de lloses i reixes als balcons i cornisa que corona la façana.

La coberta és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes principal i posterior, 
acabada amb teules.

Es conserva el cancell de la porta d’entrada originària, amb arrimador de rajoles.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1917

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. Tot i això, es desconeix l'estat de conservació 
de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en 
el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.16

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Covadonga.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Covadonga ARU/M.123.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 553/1917

Informació històrica José Casajuana i Sabata construeix un magatzem i parets de tancament en un solar de la 
seva propietat al c/Covadonga. La sol·licitud la signa el seu fill Gabriel, i els plànols Rafael 
Estany (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 553/1917).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, cancell d'entrada, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Es permesa l'adequació de l'obertura modificada als baixos de l'edifici.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de Covadonga.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici residencial urbà entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Covadonga ARU/M.123.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge bifamiliar del carrer de Borràs ARU/M.124.EA

DADES BÀSIQUES

425122 y = 4600567Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5208424DG2050B0001GD 204 315 PB+1

Carrer  Borràs, de, 88-90



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge bifamiliar del carrer de Borràs ARU/M.124.EA

Elements Habitatge bifamiliar de planta baixa i pis executat amb la voluntat de seguir els cànons 
noucentistes de composició simètrica. Tot i això, a la planta baixa -que ha patit 
modificacions desafortunades en les obertures, porta i finestra- es trenca la simetria. Per 
contra la planta pis s'articula a partir de l'eix central on s'inscriu un motiu central, amb un 
balcó a cada costat. Destaca la llosana amb forma sinusoide i revestida de rajola ceràmica 
on s'apoia la respectiva barana de forja amb detalls de l'iconografia vegetal noucentista. 
Les obertures de la planta pis estan emmarcades a les llindes i retornen per la part 
superior dels brancals. Una senzilla cornisa de coronament posa émfasi en l'eix central 
formant un reduït acroteri.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1925

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Borràs, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana sota matriu 
noucentista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges, en aquest cas 
bifamiliar, com a model.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de Borràs.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façana (ritme i proporció de les obertures en les parts no modificades, elements 
ornamentals i/o decoratius, balcons, baranes de forja recolzades sobre un sòcol revestit 
amb rajola de València decorada amb motius vegetals, etc.)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge bifamiliar del carrer de Borràs ARU/M.124.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que la configuren. 

Cal preveure la recuperació de les obertures i fusteries originals als baixos del número 88, 
contrària als valors patrimonials de la unitat tipològica.

Es permet la reordenació compositiva de les obertures dels baixos i que han modificat la 
façana, d'acord amb les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

En aquest sentit es manifesta la voluntat de preservar elements característics i 
identificadors del seu estil i/o període com: el paviment hidràulic, el cancell, la ceràmica 
als arrimadors i les reixes, per exemple.

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general ho permet, hauran de preservar 
els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de 
protecció.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge bifamiliar del carrer de Borràs ARU/M.124.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 37 ARU/M.125.EA

DADES BÀSIQUES

425761 y = 4599912Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5901037DG2050B0001ZD 156 335 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 37



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 37 ARU/M.125.EA

Renom i Romeu, Francesc, M.O. / Rafael Escriu

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, 
donant la seva façana principal al carrer de Sant Joan. D’aquesta en ressalta la seva 
austeritat, amb emmarcaments d’obertures d’arc recte ressaltades per pedra i línies 
d’imposta separadores de les plantes coincidents amb les lloses de balcó. La façana 
principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament per la dimensió de les 
obertures, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eixos verticals de 
composició clars), compta amb dos eixos verticals, sense ressalt d’eix de simetria. El 
basament compta amb portal lateral i obertura tipus finestra, i dues obertures balconeres 
per planta, amb llosana continua a planta primera i llosanes individuals a planta segona, 
ambdues coincidents amb línia d’imposta.

La façana principal està composta a partir de dos eixos verticals, amb ressalt de línies 
d’imposta i emmarcaments d’obertura amb pedra. Es troba arrebossada i pintada, amb 
ressalts de pedra a les llosanes de balcó, línies d’imposta, emmarcaments d’obertures i 
cornisa superior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1880

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.18

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Joan, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 37 ARU/M.125.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 157/1880

Informació històrica Rafael Escriu declara ser propietari de la casa del número 37 de c/Sant Joan, que la vol 
enderrocar per a construir-ne una altra segons plànols de Francesc Renom i Romeu 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 157/1880).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les ampliacions, si el planejament ho permet, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de Sant Joan.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 37 ARU/M.125.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 39 ARU/M.126.EA

DADES BÀSIQUES

425763 y = 4599907Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5901036DG2050B0001SD 180 378 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 39



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 39 ARU/M.126.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, 
donant la seva façana principal al carrer de Sant Joan. D’aquesta en ressalta la seva 
austeritat, amb emmarcaments d’obertures d’arc recte ressaltades per pedra, línies 
d’imposta separadores de les plantes coincidents amb les lloses de balcó amb mènsules 
inferiors. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament per la 
dimensió de les obertures, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i 
eix vertical de composició), compta amb unic eix vertical. El basament compta amb gran 
portal central, i obertura balconera central a cada planta pis, amb llosanes de balcó 
coincidents amb línia d’imposta.

La façana principal es troba arrebossada i pintada, amb ressalts de pedra a les llosanes 
de balcó, línies d’imposta, emmarcaments d’obertures i cornisa superior.

La planta baixa ha estat totalment transformada, modificant el ritme i la proporció de les 
obertures originals per implantar una gran penetració, a partir de l'estintolament general 
dels baixos.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1895

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.19

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Joan, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 39 ARU/M.126.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Es permet l'adequació de les obertures als baixos que han alterat el model original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de Sant Joan.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 39 ARU/M.126.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 41 ARU/M.127.EA

DADES BÀSIQUES

425764 y = 4599901Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5901035DG2050B0001ED 177 360 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 41



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 41 ARU/M.127.EA

Batllevell i Tort, Gabriel, M.O. / Francisco Duch

Elements Immoble d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, donant la seva 
façana principal al carrer de Sant Joan. D’aquesta en ressalta tribuna central de planta 
principal i frontó sobre obertura balconera de planta segona. La façana principal, 
composta segons cànons clàssics (distinció de basament per la dimensió de les obertures, 
reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eix vertical de composició), 
compta amb unic eix vertical, a excepció del basament, que compta amb portal a un lateral 
i obertura tipus finestra. A les plantes pis hi trobem tribuna central a primera planta i 
obertura balconera amb gran frontó al dintell de planta segona.

Es troba arrebossada i pintada, amb ressalts de pedra a lloses de balcó, línies d’imposta, 
emmarcaments d’oberturesi frontó.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1874

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.20

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Joan, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura eclèctica, amb una imatge externa que reflecteix els recursos 
decoratius emprats.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Sant Joan.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 41 ARU/M.127.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 23/1874

Informació històrica Francisco Duch, el 1874, vol enderrocar la casa que té al c/Sant Joan per a construir-ne 
una de nova de planta baixa i dos pisos segons plànols de Gabriel Batllevell (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 23/1874).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general ho permet, hauran de preservar 
els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de 
protecció.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria, delimitada en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 41 ARU/M.127.EA

Fotografia del bé Vista aèria

ICGCEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 43 ARU/M.128.EA

DADES BÀSIQUES

425761 y = 4599895Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5901034DG2050B0001JD 168 303 PB+2

Carrer  Sant Joan, de, 43



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 43 ARU/M.128.EA

Estany i Casals, Rafael, M.O. / Miquel Viader

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, 
donant la seva façana principal al carrer de Sant Joan. D’aquesta en ressalta el seu 
acabat de façana amb especejament horitzontal amb emmarcaments d’obertures d’arc 
recte ressaltades i línies d’imposta separadores de les plantes coincidents amb les lloses 
de balcó. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament per la 
dimensió de les obertures, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i 
eixos verticals de composició clars), compta amb dos eixos verticals, sense ressalt d’eix 
de simetria. El basament compta amb portal lateral i obertura tipus finestra, i dues 
obertures balconeres per planta, amb llosa contínua a planta primera i lloses individuals a 
planta segona, ambdues coincidents amb línia d’imposta.

La façana es troba arrebossada i pintada, amb grans ressalts d’especejament horitzontal. 
Les obertures es troben emmarcades amb coronament amb relleu sobre els llindes quasi 
coincidents amb línies d’imposta.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1890

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L’edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatgebifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.21

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Joan, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 43 ARU/M.128.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 49/1890

Informació històrica Miquel Viader, el 1890, vol enderrocar una casa de la seva propietat al c/Sant Joan, 43, i 
construir una nova casa segons plànols firmats per Rafael Estany (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 49/1890).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, al 
carrer de Sant Joan.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria, delimitada en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Joan, 43 ARU/M.128.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer de la República ARU/M.129.EA

DADES BÀSIQUES

425811 y = 4599736Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5900711DG2050B 195 1.019 PB+5

Carrer  República, de la, 11
Carrer  Narcís Giralt, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer de la República ARU/M.129.EA

Elements Immoble entre mitgeres, de planta baixa, quatre plantes pis i remunta posterior, ubicat en 
la cantonada entre els carrers de República i de Narcís Giralt. De les façanes destaca la 
resolució de la cantonada volada a les plantes pis, amb planta arrodonida i les proteccions 
solars de formigó calat coincidents amb les lloses de balcó. 

Les façanes de l’immoble compten amb basament unitari i continu amb grans obertures on 
s’hi ubica una entitat bancària. Les plantes pis compten amb única obertura balconera al 
carrer de la República, amb llosa de balcó volada i continua, formant voladís de formigó 
calat a tota la cantonada. A aquesta hi trobem quatre grans obertures amb estrets 
brancals de fusteria. Segueix aquesta mateix pla de façana, sobresortint del pla del 
basament, a les plantes pis del carrer de Narcís Giralt, amb tres obertures tipus finestra 
per planta. Al final d’aquesta mateixa façana s’hi troba un matxó amb única obertura per 
planta, ja enretirat i coincident amb el basament.

La composició de la façana es basa en el joc volumètric de cantonada, donant continuïtat 
a lloses de balcó. A plantes pis, es compta amb únic eix vertical al carrer de la República, 
quatre eixos verticals fent cantonada, i quatre eixos donant al carrer de Narcís Giralt (tres 
d’ells ubicats al pla que sobresurt del pla de façana del basament).

Basament aplacat amb marbre fosc. Plantes pis aplacades amb ressalts de lloses de 
formigó de balcó i voladissos de protecció solar d’obertures de cantonada. Tractament de 
cantonada volada de planta arrodonida, amb joc de voladissos i lloses de balcó de plantes 
pis i cornisa superior abraçant tot el pla de gran tribuna.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1955

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.30.AM Carrer de Narcís Giralt / 
V.39.AM Carrer de la República

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.22

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial amb baixos 
comercials, classicista de postguerra, materialitzat als anys 1950-60 per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer de la República ARU/M.129.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva estructura 
tipològica i l'estil representatiu del racionalisme de postguerra, influenciat 
pel moviment modern internacional i expressat en la imatge compositiva 
externa.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges de renda al centre com a model 
més generalitzat.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del Centre i el 
desenvolupament de l’Eixample.

Element/s Edifici de planta baixa, quatre plantes pis i remunta posterior



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici d'habitatges del carrer de la República ARU/M.129.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 237-239 ARU/M.130.EA

DADES BÀSIQUES

425955 y = 4599089Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6193017DF2969H0001ZQ 287 660 PB+2

Rambla, la, 237-239



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 237-239 ARU/M.130.EA

Viñals, Melcior, arquitecte / Miguel Oriol Masoliver

Elements Immoble d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat a 
la Rambla. De la façana principal en destaquen les dues tribunes de planta pis coronades 
per balustrada i el tractament general de façana, amb estuc color terracota i especejament 
a trencajunts. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament i planta 
principal, reducció d’obertures en alçada i simetria), compta amb tres portals d’arc de mig 
punt al basament, dues tribunes amb obertures d’arc rebaixat a planta primera, coronades 
superiorment per balustrada i inferiorment per línia d’imposta i dues obertures a planta 
segona.

La façana està composta a partir de dos eixos verticals clars, amb ressalt de l’eix de 
simetria per portal d’accés i frontó superior de coronament.

El basament compta amb acabat aplacat de pedra amb clau a llinda de portalades i línia 
d’imposta. El pany principal de la façana es troba acabat amb estuc color terracota amb 
especejament a trencajunts, amb ressalts de pedra a dintells i emmarcaments d’obertures. 
Disposa, a més, de balustrades, treballs de relleu a pedra de brancals obertures de 
tribuna, cornisa superior i frontó.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1926

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.36.AM La Rambla

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.23

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de la Rambla a partir de la seva 
implantació, com a bé singular, però amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura eclèctica, amb una imatge externa que reflecteix els recursos 
decoratius emprats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 237-239 ARU/M.130.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 7/1926

Informació històrica El desembre de 1925 Miguel Oriol Masoliver, desitja enderrocar les cases dels números 
237-239 de La Rambla per a construir nous habitatges de planta baixa i dos pisos segons 
plànols de Melcior Viñals (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 7/1926).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge, com el de la Rambla, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria, delimitada en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Rambla, 237-239 ARU/M.130.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 68 ARU/M.131.EA

DADES BÀSIQUES

425956 y = 4600128Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6003009DG2060B0001FJ 370 656 PB+2

Carrer  Creueta, de la, 68



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 68 ARU/M.131.EA

Viñals i Muñoz, Melcior, arquitecte / Juan Bautista Buxó

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat 
al carrer de la Creueta. La façana principal, compta amb un basament format per la planta 
baixa, amb acabat estucat amb especejament horitzontal, i la resta de la façana que es 
decora amb esgrafiats. Les obertures de la planta baixa es componen trencant la simetria 
de les plantes pis, situant la porta en un dels eixos laterals. A la part superior de la façana, 
un ràfec sustentat per permòdols decorats de pedra, sobrevola del pla de façana.

La façana destaca per l’intent d’aconseguir un equilibri i harmonia entre els elements 
decoratius i els diferents tipus d’obertures. Està composta a partir d’un basament, que 
conté tres finestres arquitravades iguals i la porta d’acés a un lateral; dos balcons units per 
la llosa situats al centre de la planta pis, i sis finestres, compostes en dos grups a la planta 
segona.

El pany principal de la façana es troba acabat amb estuc continu, excepte a la planta baixa 
que és amb especejament horitzontal. Destaca l'utilització de pedra a emmarcaments 
d’obertures i escopidors de finestres a la  planta segona. La façana té uns elements 
decoratius esgrafiats a la planta pis.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior, acabada amb teules.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1914

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical, als baixos de l'edifici, en un estat de conservació 
regular. S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.24

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de la Creueta.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 68 ARU/M.131.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 462/1914

Informació històrica El 1924, Juan Bautista Buxó, vol enderrocar la casa de baixos i un pis per a construir al 
seu lloc una casa de baixos i dos pisos segons plànols de Melcior Viñals  (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 462/1914)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements rellevants i/o artístics o 
ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, assenyalat en el 
plànol normatiu.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 68 ARU/M.131.EA

Detall Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 65 ARU/M.132.EA

DADES BÀSIQUES

425922 y = 4600148Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6005550DG2060B0001WJ 806 875 PB+2

Carrer  Creueta, de la, 65



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 65 ARU/M.132.EA

Elements Casa de tres cossos de planta baixa i dues plantes pis, entre mitgeres, amb modificacions 
a les obertures de la façana en planta baixa. Estructurada sota un cànon de composició 
classicista segons tres eixos verticals on es disposen les obertures en sentit decreixent en 
alçada. La disposició i mida dels balcons segueix aquestes proporcions decreixents. 
Destaquen les baranes de forja i els referents classicistes del llenguatge aplicats a la 
cornisa, línies d'imposta i disposició de les mènsules.  

Es tracta d'una façana molt modificada, sobretot a la planta baixa, on en un dels cossos 
laterals s’hi ha practicat una gran obertura amb una porta d’entrada per als cotxes i una 
porta d’accés als habitatges.

La façana segons els tres eixos verticals esmentats i aplicant una simetria. L’eix central es 
remarca mitjançant la situació de la porta d’accés originària a la planta baixa. L’eix lateral 
que sembla ser originari conté un finestral a la planta baixa.Les plantes pis contenen els 
balcons alineats en els tres eixos, amb reixes de forja, i iguals per a tota la planta. Les 
dues línies d’imposta separen les diferents plantes. El coronament de la façana és amb 
cornisa rematada per un ampit.

Actualment la façana es troba despresa de revestiment i pot veure’s el maó massís del 
parament. 

L'accés presenta la formació del cancell característic, amb una porta de doble full a 
l'exterior que dona pas al vestíbul, amb arrimador de rajola ceràmica, i la porta d'entrada a 
l'habitatge treballada dins el formalisme eclèctic. 

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior, 
revestida amb teules.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1895

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Pèrdua de l'arrebossat en la façana. No es veuen deficiències estructurals.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent 

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM  Carrer de la Creueta

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.25

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de la Creueta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 65 ARU/M.132.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell a finals del 
segle XIX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, 
com al carrer de la Creueta.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria, delimitada en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 65 ARU/M.132.EA

Fotografia del bé

Web

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Rosa, 12 ARU/M.133.EA

DADES BÀSIQUES

425616 y = 4599908Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702035DG2050B0001QD 62 218 PB+3

Carrer  Rosa, de la, 12



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Rosa, 12 ARU/M.133.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, donant 
la seva façana principal al carrer de la Rosa. D’aquesta en ressalta la seva austeritat, amb 
emmarcaments d’obertures d’arc recte i línies d’imposta separadores de les plantes 
coincidents amb les lloses de balcó. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament per la 
dimensió de les obertures, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i 
eixos verticals de composició cars), compta amb sis eixos verticals, amb ressalt de l’eix de 
simetria per la continuïtat de les llosanes de balcó de dues balconeres de planta primera. 
El basament compta amb portals i obertures balconeres a la resta de plantes amb línia 
d’imposta coincident amb lloses de balcó individuals.

La façana principal es troba arrebossada sense cromatisme amb línies d’imposta, cornisa 
superior, ressalts lleugers d’emmarcaments, barana i lloses de balcó.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Als baixos s'hi 
troba l'Herbolari La Campana que forma part del teixit comercial del centre.

Ús actual Residencial

Cronologia Mitjans selge XIX

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici ha estat objecte de restauració o rehabilitació contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.43.AM Carrer de la Rosa

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.26

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Rosa, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model generalitzat al centre.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Rosa, 12 ARU/M.133.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica que segueix el model de 
composició de matriu neoclàssica, en els carrers del nucli antic.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Rosa, 12 ARU/M.133.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici del carrer de la Rosa, 14-24 ARU/M.134.EA

DADES BÀSIQUES

425606 y = 4599898Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702036DG2050B0001PD 1.096 1.821 PB+3

Carrer  Rosa, de la, 14-24



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici del carrer de la Rosa, 14-24 ARU/M.134.EA

Bracons i Singla, Gabriel, arquitecte / Joan Costajussa Ros

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al carrer de la Rosa, de la que destaca la seva austeritat amb únic eix de 
composició vertical,  emmarcaments d’obertures d’arc recte, línies d’imposta coincidents 
amb les lloses de balcó i matxons verticals als extrems. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (breu distinció de basament, 
reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eixos verticals de composició 
cars), compta amb un únic eix vertical centrat a la façana i ressalt amb matxons als 
extrems. Al basament s’hi troba portal d’arc recte, balconeres amb lloses de balcó a planta 
primera i segona i obertura tipus finestra a planta tercera, amb l’emmarcament enganxat a 
la cornisa superior amb dentell.

La façana principal es troba totalment arrebossada (incloent-hi els emmarcaments 
d’obertures, les línies d’imposta i llosanes de balcó), a excepció del basament, que es 
troba pintat. Composició de la façana amb lleugers emmarcaments d’arc recte, cornisa 
superior, línies d’imposta, barana i lloses de balcó.

La coberta de l'edifici és plana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1955

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.43.AM Carrer de la Rosa

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.27

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Rosa, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici del carrer de la Rosa, 14-24 ARU/M.134.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 821/1955

Informació històrica El 1951, Joan Costajussa Ros, vol realitzar obres d’ampliació de la finca de la seva 
propietat del carrer Dr. Sardà i Salvany segons plànols firmats per G. Bracons Singla. 
L’obra consisteix en afegir un pis sobre un magatzem que no té façana al carrer (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 821/1955)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

model generalitzat al centre.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la preservació de la 
imatge derivada de la tipologia arquitectònica que segueix el model de 
composició de matriu neoclàssica, en els carrers del nucli antic.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la volumetria, delimitada en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici del carrer de la Rosa, 14-24 ARU/M.134.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 47-49 ARU/M.135.EA

DADES BÀSIQUES

425628 y = 4599961Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702027DG2050 337 1.017 PB+4

Passeig  plaça Major, de la, 47-49



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 47-49 ARU/M.135.EA

Antoni Darder i Marsà, arquitecte / Joan Figueras Ayats

Elements Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb façana principal al Passeig de 
la Plaça Major, de la que destaca la tribuna central a la planta primera, el ritme seriat 
d’obertures de la planta tercera i el coronament superior, amb balustrada i frontó central. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eix vertical de composició), compta 
amb portal d’accés central i portals laterals d’arc recte a basament. La planta pis està 
formada per tribuna i obertura a cada lateral, amb llosa de balcó contínua coincidint amb 
línia d’imposta i formant part d’un octògon la tribuna. A planta segona hi trobem tres 
obertures balconeres amb llosa de balcó individual coronades superiorment per sèrie de 
sis arcades amb cornisa de balustra i frontó central. La composició es basa en tres eixos 
verticals, amb ressalt de línies d’imposta, emmarcaments d’obertura i lloses de balcó amb 
mènsules de pedra, i cornisa superior amb balustrada i gran forntó central.

La façana principal es troba arrebossada i pintada, amb ressalts de pedra a lloses de 
balcó, línies d’imposta, emmarcaments d’obertures i cornisa superior. La composició de la 
façana és amb línies d’imposta, cornisa superior amb frontó i òcul central, ressalts 
d’emmarcaments, tribuna central amb arcades de pedra, lloses de balcó i baranes de fosa.

La coberta de l'edifici és plana amb badalot central. 

Disposa de vestíbul amb escala central de volta catalana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1925

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.28

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 47-49 ARU/M.135.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 552/1925

Informació històrica Juan Figueras Ayats, el 1925, vol fer obres de reforma i addició a la casa de la seva 
propietat de la pç. Major, núm. 9. Firma els plànols Antonio Darder. S’afegeix  un tercer pis 
amb coronament al terrat i una tribuna al primer.  (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
552/1925)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original noucentista en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 47-49 ARU/M.135.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 39-43 ARU/M.136.EA

DADES BÀSIQUES

425629 y = 4599949Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702028DG2050B 323 645 PB+3

Passeig  plaça Major, de la, 39-43



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 39-43 ARU/M.136.EA

Narcís Nonell / Feliu Puiggener

Elements Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, amb façana principal al Passeig 
de la Plaça Major, que destaca per la seva austeritat i claredat de composició. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eix vertical de composició), compta 
amb portal d’accés central i portals laterals d’arc recte a basament. A les plantes pis hi 
trobem tres obertures tipus balconeres, amb lloses individuals a planta segona i llosa 
contínua a planta primera, ambdues coincidents amb línies d’imposta. Està composta a 
partir de tres eixos verticals, amb ressalt de línies d’imposta, lleugers emmarcaments 
d’obertura i lloses de balcó amb mènsules de pedra.

La façana principal es troba arrebossada i pintada, amb ressalts de pedra a lloses de 
balcó amb mènsules inferiors, línies d’imposta i emmarcaments d’obertures i cornisa 
superior.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia 1880

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat rehabilitat contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.26

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 39-43 ARU/M.136.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 111/1880

Informació històrica Felio Puiggener, el 1880, vol enderrocar les cases que té en la pç. de la Constitució, i en 
el solar resultant construir un edifici que reuneixi les condicions per a establir una indústria 
seguint els plànols de Narcís Nonell, enginyer (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 
111/1880)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

La imatge exterior ha estat modificada amb la incorporació de les caixes de persiana i la 
substitució de les fusteries originals. Aquestes dues qüestions, així com l'alteració dels 
baixos, són aspectes a revertir per tal d'afavorir un retorn al llenguatge original i una major 
integració en l'ambient on se situa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per preservar la seva imatge original neoclàssica en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 39-43 ARU/M.136.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 33 ARU/M.137.EA

DADES BÀSIQUES

425630 y = 4599941Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5702029DG2050B0001BD 387 667 PB+2

Passeig  plaça Major, de la, 33



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 33 ARU/M.137.EA

Elements Edifici que respon als cànons tipològics de la composició neoclàssica en la formalització 
de les cases de renda. La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de 
basament, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eix vertical de 
composició), compta amb portal d’accés central i portals laterals a basament. A les plantes 
pis hi trobem tres obertures tipus balconeres, amb lloses de balcó individuals coincidents 
amb línies d’imposta, i cornisa superior amb permòduls.

La façana principal està composta a partir de tres eixos verticals, amb ressalt de línies 
d’imposta, emmarcaments d’obertura, lloses de balcó amb mènsules de pedra i cornisa 
superior amb pormòduls. Es troba estucada amb especejament horitzontal, amb ressalts 
de pedra a lloses de balcó, línies d’imposta i emmarcaments d’obertures. La imatge 
general de la composició, segons tres eixos, es veu trencada per la modificació de les 
obertures als baixos, aspecte que ha desvirtuat el model original.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia a.1885

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat rehabilitat contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.30

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original neoclàssica en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 33 ARU/M.137.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial VILA i MOLET, Meritxell: Estudi històric / patrimoni edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
Passeig de la plaça Major, 35, Sabadell. Juny 2020.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

S'ha modificat la imatge exterior amb la substitució de les fusteries originals i l'ampliació 
de les obertures als baixos. Aquestes dues qüestions són aspectes a revertir per tal 
d'afavorir un retorn al llenguatge original i una major integració en l'ambient on se situa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 33 ARU/M.137.EA

Fotografia del bé (2018)

Google Street View

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 15-19 ARU/M.138.EA

DADES BÀSIQUES

425649,8 y = 4599892,4Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5701304DG2050B0001JD 74 279 PB+3

Passeig  Plaça Major, de la, 15-17-19
Travessia  Església, de l', 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 15-19 ARU/M.138.EA

Narcís Nonell, arquitecte; Josep Renom i Costa, arquitecte / Melcior Viñals

Elements Edifici entre mitgeres, de planta baixa, dues plantes pis i remuntes, ubicat en cantonada, 
donant façana al Passeig de la Plaça Major i a la travessia de l’Església, amb la totalitat 
d’obertures d’arc recte. Les dues façanes presenten idèntic tractament i composició, 
destaquen els emmarcaments superiors d’obertures amb motius florals i les baranes de 
forja en forma circular. 

Les façanes es troben compostes segons cànons clàssics (distinció de basament, 
reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada). La façana principal compta 
amb quatre obertures a basament, i quatre obertures balconeres a plantes pis, amb llosa 
de balcó individual la planta segona i llosa de balcó contínua trencada a la cantonada a 
planta pirmera, ambdues coincidents amb línia d’imposta. Ambdues façanes es coronen 
per cornisa sense ressalts, amb nous volums de remunta.

La façana principal està composta a partir de quatre eixos verticals i façana laterals a 
partir de dos, ambdues amb ressalts de línies d’imposta i emmarcaments a dintells i part 
superior de brancals d’obertures. Es troba arrebossada, amb emmarcaments a llindes 
d’obertures amb motius florals.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1884

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes, tant en els revestiments com en 
l'estructura de les llosanes dels balcons.

Estructura/Interior Darrerament s'hi ha hagut d'intervenir per problemes en l'estructura.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.35.AM Passeig de la Plaça Major / 
V.12.AM Travessia de l'Església

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.31

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé interessant al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica amb apotacions modernistes, que es 
materialitza al darrer quart del s. XIX amb una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès on el valor resideix en l’estructura tipològica; també 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
modernisme (forja), però seguint el model de composició clàssica en les 
obertures de façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 15-19 ARU/M.138.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 69/1884
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 510/1918
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 220/1935
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1262/1935
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 437/1935

Informació històrica José Ventura i Expósito, el 1884, vol enderrocar una casa de la seva propietat en el c/Alt 
del Pedregar 19 i construir en el solar resultant, un edifici destinat a la fabricació i venda 
de salsitges, segons plànols de N. Nunell, enginyer industrial (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obra, 69/1884).

El 1918 Manuel Bovet Parcerissa, vol ampliar les obres del a finca, seguint els plànols de 
Josep Renom i Costa, es produirà una nova alineació de la façana que dóna al c/Baixa de 
l’església (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 510/1918).

Josefa Bovet Serra, el 1935, desmunta la teulada per a convertir-la en terrat, i també vol 
fer unes obres de reforma per ampliar el desguàs de la finca al c/de l’Església. Els plànols 
els firma Melcior Viñals (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 220/1935 i AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obra, 437/1935, AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1262/1935)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Es permet la reordenació compositiva de les obertures dels baixos, que han modificat la 
façana, de manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original de factura neoclàssica 
amb elements modernistes en un paisatge, com el del passeig de la Plaça 
Major, que ha sofert transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels 
anys.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Posició dels forjats i la caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 15-19 ARU/M.138.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 54 ARU/M.139.EA

DADES BÀSIQUES

425688 y = 4599969Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802502DG2050B0001RD 112 540 PB+3

Carrer  Borriana, de la, 10
Passeig  plaça Major, de la, 54



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 54 ARU/M.139.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al Passeig de la Plaça Major i façana posterior al carrer de la Borriana. De 
la primera destaquen els esgrafiats que decoren els panys massissos de les plantes pis. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures en alçada i simetria) conté dues balconeres a cada planta pis. La façana conté 
uns esgrafiats situats al centre de les plantes pis d’un color clar semblant al dels 
emmarcaments de les obertures, impostes i lloses dels balcons. El coronament de la 
façana conté un gran pany massís, que conté la inscripció i a la part superior es situen dos 
merlets en els dos extrems. La façana posterior, més austera, es compon també seguint 
els cànons clàssics, amb obertures a la planta baixa cobertes amb arcs rebaixats.

Les façanes estan compostes a partir d’uns eixos verticals clars que corresponen a les 
obertures de les plantes. En la planta primera presenten una única llosa de balcó, mentre 
que a la resta de plantes els balcons són individualitzats per a cada obertura.

La façana principal està estucada i façana posterior revestida amb monocapa. Hi ha 
esgrafiats a la façana principal.

La coberta és inclinada a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes principals i 
posteriors, amb acabat de teula àrab.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos amb front al passeig de la Plaça Major

Cronologia a.1890

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.33

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil academicista, promogudes per famílies 
benestants a finals del segle XIX, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 54 ARU/M.139.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i 
tipologia característica del bé catalogat. 

Es permet la reordenació compositiva de les obertures dels baixos, que han modificat la 
façana, de manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Preservar altres elements característics i identificadors associats que puguin estar 
presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments (hidràulic, “Nolla” o de 
fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble 
porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de 
València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de 
fosa, per citar alguns exemples característics.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

models més academicistes del moviment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original noucentista en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s Edifici plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 54 ARU/M.139.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 50-52 ARU/M.140.EA

DADES BÀSIQUES

425685 y = 4599960Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802503DG2050B0001DD 144 490 PB+2

Carrer  Borriana, de la, 12
Passeig  plaça Major, de la, 50-52



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 50-52 ARU/M.140.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al Passeig de la Plaça Major i façana posterior al carrer de la Borriana. 
D'aquesta darrera, en destaquen la forja de les reixes de les finestres de la planta baixa i 
els balcons de les plantes pis. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures en alçada i simetria) conté dues balconeres a cada planta pis. El coronament 
de la façana conté una gran cornisa amb una balustrada a la part superior. La façana 
posterior, més decorada, es compon també seguint els cànons clàssics, amb els eixos 
dels laterals on es situen les portes d’accés i a sobre d’aquestes, es troben unes finestres 
a les plantes pis. Totes les obertures d’aquesta façana tenen unes entaulaments decorats 
i les lloses dels balcons dels eixos centrals estan sustentades per mènsules decorades, 
igual que les mènsules que sustenen la cornisa del coronament de la façana.

Les façanes estan compostes a partir d’uns eixos verticals clars que corresponen a les 
obertures de les plantes. En la planta primera de les dues façanes, els balcons  uneixen 
dues obertures, mentre que a la resta de plantes els balcons són individualitzats per a 
cada obertura. Les façanes tenen revestiment de monocapa.

La coberta és plana tipus terrat. 

Els baixos han estat transformats a nivell de les obertures externes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia a.1890

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.34

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 50-52 ARU/M.140.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Es protegeix la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc, si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original neoclàssica en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 50-52 ARU/M.140.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 48 ARU/M.141.EA

DADES BÀSIQUES

425685 y = 4599953Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802504DG2050B0001XD 67 328 PB+3

Carrer  Borriana, de la, 14
Passeig  plaça Major, de la, 48



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 48 ARU/M.141.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al Passeig de la Plaça Major i posterior al carrer de la Borriana. La 
primera d'elles, formada per una única crugia conté una obertura per planta i es diferencia 
totalment de la posterior, més ampla i recentment reformada. 

La façana principal s'articula segons un únic eix, composta segons cànons clàssics 
(distinció de basament, reducció d’obertures en alçada i simetria) conté una balconera a 
cada planta pis. El coronament de la façana conté una gran cornisa amb acroteri a la part 
superior. La façana posterior es compon sense seguir el mateix criteri que la façana 
principal i utilitzant un llenguatge que trenca totalment amb l’utilitzat per les finques de 
l’entorn.

Les façanes estan revestides amb monocapa.S'han modificat les fusteries originals.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia a.1875

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.35

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 48 ARU/M.141.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes a través dels seus valors: ritme, 
proporció i forma de les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals 
i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos, com és en aquests cas la façana patrimonial preservada que 
comporta la preservació dels nivells de les plantes originàries de l’edifici.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per preservar la seva imatge original de composició 
neoclàssica tradicional en un paisatge, com el del passeig de la Plaça 
Major, que ha sofert transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels 
anys.

Element/s Edifici plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 48 ARU/M.141.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 44-46 ARU/M.142.EA

DADES BÀSIQUES

425687 y = 4599948Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802505DG2050B0001ID 145 593 PB+3

Carrer  Borriana, de la, 18
Passeig  plaça Major, de la, 44-46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 44-46 ARU/M.142.EA

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb 
façana principal al Passeig de la Plaça Major i façana posterior al carrer de la Borriana. La 
façana principal en retranqueig respecte la façana del núm. 42, es compon seguint els 
cànons clàssics, amb un coronament corbat. 

La façana principal, composta segons cànons clàssics (distinció de basament, reducció 
d’obertures en alçada i simetria) conté una balconera a cada planta pis. El coronament de 
la façana conté una gran cornisa amb barana a la part superior de perfil inferior corbat. La 
façana posterior es compon a partir de balconeres als laterals de les plantes pis i finestres 
al centre, just a sobre de la porta d’accés.

Les façanes estan compostes a partir d’uns eixos verticals clars que corresponen a les 
obertures de les diferents plantes. La planta baixa de la façana principal conté una gran 
obertura que pertany al comerç. Les façanes tenen un revestiment de monocapa. 

La coberta és plana, tipus terrat. 

Els baixos han estat transformats totalment, especialment en la conformació d'una gran 
obertura que ocupa la pràctica totalitat del front de la façana utilitzant un revestiment a 
base d'aplacat de pedra, alterant notablement la qualitat compositiva de l'edifici.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia a.1875

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren si exceptuem la brutícia (fongs) a la part del coronament 
coincident amb la barana del terrat. S'estima un bon estat general de la coberta a través 
de la imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.36

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 44-46 ARU/M.142.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original de composició 
neoclàssica tradicional en un paisatge, com el del passeig de la Plaça 
Major, que ha sofert transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels 
anys.

Element/s Edifici plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 44-46 ARU/M.142.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa de la Farmàcia Llop ARU/M.143.CA

DADES BÀSIQUES

425688 y = 4599983Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia general del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Conjunt de la Casa del passeig de la plaça Major, 58

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802501DG2050B0001KD 250 1.215 PB+3

Passeig  Plaça Major, de la, 58
Carrer  Palanca, de la, s/n
Carrer  Borriana, de la, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa de la Farmàcia Llop ARU/M.143.CA

Conjunt / Ambient Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, ubicat 
en cantonada, amb façana al passeig de la plaça Major i els carrers de la Borriana i de la 
Palanca. Edificació residencial plurifamiliar construïda en única promoció, realitzada l'any 
1906, emplaçada al nucli urbà, sense coincidència de la unitat parcel·lària original amb 
cos edificat, característica de la primera dècada del segle XX. 

Les façanes principals que conformen la cantonada entre el passeig de la plaça Major i el 
carrer de la Palanca s’uneixen pel xamfrà posterior amb el carrer de la Borriana. Les 
façanes compten amb unes obertures rectangulars de diferents mides, excepte les de la 
planta primera que tenen forma d’arc. Les impostes que ressegueixen les diferents plantes 
lliguen tot el conjunt i ajuden a homogeneïtzar-lo. El coronament de la façana es resalitza 
a través d’una cornisa que sobrevola sustentada per permòdols i amb balaustrada a la 
part superior.

Les façanes estan composades a partir d’uns eixos verticals clars, que corresponen a les 
obertures, sols interromputs en alguns eixos de la façana que dóna al carrer de la 
Borriana. Tot i la gran varietat d’obertures (balconeres amb llosa que sobressurt i sense 
llosa,  finestres de diferents mides i perímetres, i algunes amb barana...) el conjunt té una 
imatge homogènia gràcies en part a les línies horitzontals de les impostes. Les façanes 
presenten l'acabat arrebossat i pintat. 

La Farmàcia Llop situada com a local en planta baixa és obra de l'arquitecte Juli Batllevell.

Context El conjunt que formen l'edifici on s'instal·la en els baixos la Farmàcia Llop, es troba a 
l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al passeig de la plaça Major.

Ús actual Habitatge plurifamiliar i baixos comercials

Ús original/altres Habitatge plurifamiliar i baixos comercials

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.04.AM Carrer de la Borriana / 
V.31.AM Carrer de la Palanca / 
V.35.AM Passeig de la Plaça Major / 
AC.01.EA Farmàcia Llop

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.32

Valor històric

Valor urbanístic

Conjunt referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en la disposició d'edificis residencials de renda, entre 
mitgeres, construïts en promoció contínua. al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model de 
casa de renda que es manifesta, precisament, al passeig de la Plaça Major.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Casa del passeig de la plaça Major, 58ARU/M.143.01.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa de la Farmàcia Llop ARU/M.143.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la ciutat des de finals del segle XIX 
amb els habitatges de renda.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici de planta baixa i tres plantes pis amb front a tres carrers 

NP 1. INTEGRAL
Farmàcia Llop, situada com a local en la planta baixa de l'edifici (veure fitxa AC.01.EA)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa de la Farmàcia Llop ARU/M.143.CA

Façana cantonada plaça Major-carrer de la Palanca Façana carrer de la Palanca

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Façana passeig de la plaça Major Façana carrer de la Borriana

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 58 ARU/M.143.01.EA

DADES BÀSIQUES

425688 y = 4599974Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802501DG2050B0001KD 250 1.215 PB+3

Passeig  Plaça Major, de la, 58
Carrer  Palanca, de la, s/n
Carrer  Borriana, de la, 4-6



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 58 ARU/M.143.01.EA

Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Vicente Ferrer i Garriga

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, ubicat 
en cantonada, amb façana al passeig de la plaça Major i als carrers de la Borriana i de la 
Palanca. Les façanes principals s’uneixen pel xamfrà. 

Les façanes compten amb unes obertures rectangulars de diferents mides, excepte les de 
la planta primera que tenen forma d’arc. Les impostes que ressegueixen exteriorment les 
diferents plantes lliguen tot el conjunt i ajuden a homogeneïtzar-lo. El coronament de la 
façana es resalitza a través d’una cornisa que sobrevola sustentada per permòdols i amb 
balustrada a la part superior.

Les façanes estan compostes a partir d’uns eixos verticals clars, que corresponen a les 
obertures, sols interromputs en alguns eixos de la façana que dóna al carrer de Borriana. 
Tot i la gran varietat d’obertures (balconeres amb llosa que sobressurt i sense llosa, 
finestres de diferents mides i perímetres, i algunes amb barana...) el conjunt té una imatge 
homogènia gràcies en part a les línies horitzontals de les impostes.

La façana està acabada arrebossada i pintada. Part dels baixos han estat modificats.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i baixos comercials

Cronologia 1899

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AC.01.EA Farmàcia Llop / 
ARU/M.143.CA Casa de farmàcia 
Llop   / V.04.AM C. de la Borriana / 
V.31.AM C. de la Palanca / V.35.AM 
Pg. de la Plaça Major

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.32

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura residencial d’estil promoguda 
per famílies benestants i construïda en el període comprès entre el darrer 
quart del s. XIX fins els anys 1920.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del passeig de la Plaça Major, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn resolent la cantonada.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 58 ARU/M.143.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original neoclàssica en un 
paisatge, com el del passeig de la Plaça Major i el carrer de la Borriana, 
que ha sofert transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys.

Element/s Edifici plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del passeig de la plaça Major, 58 ARU/M.143.01.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Vídua ARU/M.144.EA

DADES BÀSIQUES

425734 y = 4599911Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5801204DG2050B0001TD 169 666 PB+2

Carrer  Mestre Rius, del, 10-14
Carrer  Sant Joan, de, 30-34



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Vídua ARU/M.144.EA

Francesc de Paula Nebot, arquitecte / Miguel Baygual i Casanovas

Elements Immoble d’habitatges plurifamiliar en testera de planta baixa i dues plantes pis, delimitat 
pels carrers de Mestre Rius, Sant Joan i Travessera de la Borriana. De les façanes 
destaca el tractament de la planta baixa dels carrers de Sant Joan i Mestre Rius, amb 
grans obertures en forma d’arcs rebaixats sustentats per columnes de llenguatge clàssic. 

Les façanes que donen al carrer de Sant Joan i del Mestre Rius tenen obertures a la 
planta baixa en forma d’arc rebaixat i a la resta de plantes, balconeres de perímetre 
rectangular. La façana de la travessera de la Borriana no segueix el mateix llenguatge 
compositiu que les altres dues, amb obertures molt variades i amb un cert desordre 
compositiu. El coronament de les façanes es realitza a través d’una cornisa amb acroteri a 
la part superior.

Les façanes estan compostes a partir d’uns eixos verticals clars que corresponen a les 
obertures de les diferents plantes. Les balconeres de la façana del carrer de Sant Joan 
estan unides per un únic balcó, mentre que les del carrer del Mestre Rius tenen els 
balcons individualitzats.

La coberta plana és plana, tipus terrat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1922

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals en general, així com dels elements que la 
configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge expressada 
en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  Les façanes han estat recentment restaurades

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.29.AM Carrer del Mestre Rius / 
V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.37

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Vídua ARU/M.144.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 560/1922

Informació històrica El 1922, Miguel Baygual i Casanovas, construeix una casa de nova planta en un solar de 
la seva propietat, de planta baixa i dos pisos segons plànols de Francisco de Paula Nebot 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 560/1922)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició que ocupa en el front que defineixen 
els 3 carrers del Centre

Element/s Edifici plurifamiliar en testera  de planta baixa i dues plantes pis,



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Vídua ARU/M.144.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Edificis d'habitatges plurifamiliars al c. de Sant Cugat ARU/M.145.CA

DADES BÀSIQUES

425347 y = 4599706Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5500613DG2050B 355 1.693 PB+4

Carrer  Sant Cugat, de, 10-36
Carrer  Torras i Bages, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Edificis d'habitatges plurifamiliars al c. de Sant Cugat ARU/M.145.CA

Conjunt / Ambient Conjunt d’habitatge plurifamiliar materialitzat per l'arquitecte Francesc Vayreda, l'any 1963, 
per portar a terme una promoció de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. El projecte s'inscriu en 
la segona etapa del moviment modern, portada a terme en el decurs dels anys 1950 fins a 
principis dels 70. 

El conjunt, de planta baixa i cinc plantes, presenta una volumetria que respon molt 
correctament a la formalització de la cantonada. Els baixos són locals comercials i els 
pisos són habitatges. 

L'estructura és de formigó i els forjats es visualitzen com a referenciadors en les façanes. 
La composició amb la disposció de les obertures s'ajusta a la modulació i mides que 
requereix el programa interior de les diferents estances.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell ocupant una parcel·la 
important que conforma la cantonada entre els carrers de Sant Cugat i de Torras i Bages.

Ús actual Residencial i comercial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. 

Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt plurihabitatge

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.40

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època, anys 1960-
70, on aquesta tipologia destaca com a model en l'evolució de l'arquitectura 
esidencial en les ciutats industrialitzades.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell integrant, de 
forma coherent, el plurihabitatge dins la trama entre mitgeres.

És fruit dels models imperants en la construcció de unitats de 
plurihabitatge, seguint les normatives de l’època, no exemptes de la 
influència en el disseny procedent d’altres països europeus.

Les unitats d’habitatges dels anys 1960-70 han conformat, en alguns casos 
com el present, una imatge diferenciada i particular que ha incidit en nous 
models residencials en l'àmbit urbà.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Conjunt edificatori de plurihabitatge de planta baixa i cinc plantes pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Edificis d'habitatges plurifamiliars al c. de Sant Cugat ARU/M.145.CA

Observacions Francesc Vayreda i Bofill, arquitecte (1927-2011).

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 3199/1963

Informació històrica El 1963 la Caja de Ahorros de Sabadell, demana llicència per a construir un immoble 
compost per 18 habitatges i sis locals comercials en el solar de la seva propietat del 
c/Sant Cugat, cantonada amb Torres i Bages acollit en els beneficis en la llei  de 
“viviendas bonificalbes”, grup primer, segons els plànols de l’arquitecte Vayreda (AHS, 
Fons Municipal, Llicències d’obra, 3199/1963)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERI D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Edificis d'habitatges plurifamiliars al c. de Sant Cugat ARU/M.145.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Via de Massagué, 15 ARU/M.146.EA

DADES BÀSIQUES

425589 y = 4600148Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5703716DG2050B0001OD 295 785 PB+3

Via  Massagué, de, 15



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Via de Massagué, 15 ARU/M.146.EA

Josep Vila Juanicó, arquitecte / Maria Rius d’Obradors

Elements Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb local en planta baixa. La construcció mostra tres 
parts diferenciades.

Els baixos, que han estat transformats contemporàneament, ofereixen en l'actualitat una 
imatge compositiva racionalista, amb paraments plans i revestits de marbre. 

La planta primera i segona mostren el llenguatge més determinat de la composició 
emmarcada en el classicisme de postguerra, amb el revestiment de pedra artificial i la 
disposició d'una tribuna i balcó superior disposada a l'eix de l'edifici i altres dos eixos 
d'obertures on se situen, dos a dos, les finestres

I, finalment, el tercer pis que pot tractar-se, perfectament, d'un recrescut on se situa una 
composició segons un conjunt de quatre finestres en arc i que reforça l'horitzontalitat per 
damunt de la línia de la cornisa i que segueix recuperant els codis classicistes del 
moment. 

Per damunt el ràfec de coronament que conforma la coberta.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia 1953

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Plurihabitatge

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.41

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial amb locals 
als baixos, classicista de postguerra, materialitzat als anys 1950-60 per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, a la Via de Massagué.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Via de Massagué, 15 ARU/M.146.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 649/1953
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1039/1956

Informació històrica El 1953 Maria Rius d’Obradors, vol enderrocar l’habitatge i magatzem de la via Massagué, 
15-17 i construir en el solar que en resulti una casa amb magatzem als baixos, i dues 
plantes segons els plànols que firmà José Vila i Juanico (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 649/1953).

El 1956, Maria Rius viuda d’Obradors vol fer obres d’ampliació de la seva finca d la via 
Massagué, 15-17 segons els plànols de José Vila Juanico. Les obres consisteixen en 
afegir un cosidor i una saleta a la part posterior de la finca que no té façana al carrer 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 649/1953)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Es permet la reordenació compositiva de les obertures del baixos de l'edifici, que han 
modificat la façana, de manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi 
patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del front de la Via 
de Massagué, en aquest cas.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, tribuna central, barana de fosa, 
tancaments i elements ornamentals i/o decoratius originals propis de l'arquitectura 
classicista de postguerra, etc.)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de la Via de Massagué, 15 ARU/M.146.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de la República ARU/M.147.EA

DADES BÀSIQUES

425832 y = 4599729Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6000501DG2060B0001HJ 418 2.240 PB+4

Carrer  Narcís Giralt, de, 29
Carrer  República, de la, 30



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de la República ARU/M.147.EA

Bracons i Singla, Gabriel/ Maria de Queralt Ustrell Duran viuda Feliubadaló

Elements Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb local en planta baixa, de planta baixa, quatre 
plantes i àtic de cantonada. 

La construcció s'emmmarca en el període classicista de postguerra però apuntant, com a 
fet general dins l'obra de Gabriel Bracons, els trets del segon racionalisme que estava 
aflorant en aquell període. El cos principal de la cantonada se situa com element 
preminent, establint una clara jerarquia que va decreixent, fins i tot a nivell de plantes, fins 
les dues mitgeres laterals. 

La disposició de les obertures obeix als eixos de compòsició verticals. Les línies 
d'imposta, marcant el nivell diferenciat entre el sòcol de l'edifici (PB) i l'entresòl, així com 
els emmarcaments de les finestres assenyalen la voluntat de reforçar el volum general.

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

Ús actual Residencial i baixos comercials

Cronologia 1959

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Moviment Modern; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar i baixos oficines representatives

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.30.AM Carrer de Narcís Giralt / 
V.39.AM Carrer de la República

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.42

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial amb locals 
als baixos, classicista de postguerra, materialitzat als anys 1950-60 per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva estructura 
tipològica i l'estil representatiu del racionalisme de postguerra, influenciat 
encara pel classicisme i expressat en la imatge compositiva externa.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges de renda al centre com a model 
més generalitzat.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del front del c. de la 
República en aquest cas.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de la República ARU/M.147.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1443/1956

Informació històrica El 1956, Maria de Queralt Ustrell Duran viuda Feliubadaló, vol construir un edifici destinat 
a despatx i habitatge en un solar de la seva propietat del carrer República cantonada 
Narcís Giralt segons plànols de G. Bracons i Singla (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 1443/1956)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida, com a única part de 
l'edifici que identifica el bé original, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb local en planta baixa, de planta baixa, quatre 
plantes i àtic de cantonada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de la República ARU/M.147.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de Ferran Casablancas ARU/M.148.EA

DADES BÀSIQUES

425441 y = 4599608Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5597001DF2959H0001JB 603 2.398 PB+3

Carrer  Horta Novella, de l', 23
Carrer  Ferran Casablancas, de, 6



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de Ferran Casablancas ARU/M.148.EA

Josep Vila Juanicó, arquitecte  / Francisco Monrás Ustrell

Elements Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb local en planta baixa i que s'estructura segons 
quatre nivells (baixos i tres plantes), sota la influència de l'arquitectura racionalista de 
postguerra amb l'addició de trets referencials de motius decoratius incorporats. 

Les façanes són planes a excepció de la gran balconada perimetral que es disposa al 
nivell de la planta primera i que separa els baixos del cos residencial de la construcció. 
Les obertures s'articulen ordenadament seguint els eixos de composició vertical i a partir 
d'un doble emmarcament referencial: el que ve determinat pels matxons d'obra que 
separen els panys d'obertures i les llindes i escopidors respectius per a cada finestra. 

Destaquen els relleus que decoren les façanes i que representen tasques vinculades a la 
indústria tèxtil.

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

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia 1960

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. 

S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge expressada en la visió 
parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.
Tot i això es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 4.43

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial amb oficines, classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1950-60 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva estructura 
tipològica i l'estil representatiu del racionalisme de postguerra, influenciat 
encara pel classicisme i expressat en la imatge compositiva externa.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges de renda al centre com a model 
més generalitzat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de Ferran Casablancas ARU/M.148.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 724/1960

Informació històrica Francisco Monrás Ustrell, en qualitat de director generent del Banc de Sabadell, demana 
llicència per a construir un edifici la planta baixa del quan estarà destinada a locals 
comercials, i el reste d’habitatges estant acollits a la llei de “Viviendas de Renta Limitada 
Subvencionada”, els plànols els firma José Vila Juanico (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 724/1960)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del front del c. de 
F. Casablancas en aquest cas.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb local en planta baixa de planta baixa i tres plantes 
pis

NP 1. INTEGRAL
Els quatre grans relleus de pedra que són a la façana del carrer Ferran Casablancas i que 
representen quatre oficis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici residencial del carrer de Ferran Casablancas ARU/M.148.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 64-64 Bis ARU/M.149.EA

DADES BÀSIQUES

425942 y = 4600137Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6003007DG2060B0001LJ 377 657 PB+2

Carrer  la Creueta, de, 64-64 Bis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 64-64 Bis ARU/M.149.EA

Elements Edifici residencial unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, que es troba dins 
una agrupació de dues parcel·les. La construcció se situa en el període de l'academicisme 
i l'eclecticisme iniciat en els anys 1880. 

L'edifici respon a les mateixes característiques tipològiques i formals que la seva 
homònima amb el número 62 (ARU/M.153.EA).

Es tracta d'una clara composició acadèmica on destaca la planta baixa amb l'àmbit del 
cancell, la planta principal amb el balcó longitudinal amb la barana de fosa i dues 
obertures i la planta primera que ha estat modificada. 

SI bé l'edificació preserva l’esquema original de la composició, en els baixos i la planta 
principal, hi ha una notable alteració en la planta primera on es modifiquen les dues 
obertures que anaven disposades segons els dos respectius eixos de composició 
assenyalats pels baixos, per una única obertura, centrada i de forma rectangular, que 
trenca l’esquema compositiu original i elimina qualsevol element d’ornamentació original 
(emmarcaments, línies de cornisa, etc.) així com les fusteries i els dos balcons, amb les 
respectives baranes de fosa originals. 

Aquest aspecte es pot veure la línia inferior del gran finestral que ara apareix com una 
cornisa, quan originalment eren dues llosanes de balcó de petita volada i amb les seves 
respectives baranes de fosa, tal i com apareixen encara en l’edificació del carrer de la 
Creueta, 62. Fins i tot es pot contemplar l’afegit de la llosana central que relliga les dues 
esmentades.

L’ordre de les mènsules de la coberta ha estat alterat a l’edificació si ho comparem amb 
l’ordre de disposició de les mènsules originals que s’aprecien amb la finca del número 62.

En període noucentista, com hem esmentat anteriorment, es fan una sèrie de 
modificacions importants i que apart de les afectacions ressenyades en les façanes 
principals (carrer), es produeixen canvis significatius a les cobertes -originalment a dues 
aigües i acabades en teula àrab- per materialitzar remuntes i aconseguir terrasses, així 
com canvis substantius en les façanes interiors.

Les edificacions de les finques 62 i 64-64bis disposaven, originàriament, dels patis-horts-
jardins posteriors que s’han preservat en essència, mentre que la volumetria que genera 
la façana interior fou modificada a finals de la dècada de 1920, anys 1930 i la postguerra.

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

Ús actual Residencial

Cronologia a.1885

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació dolent. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.07.AM Carrer de la Creueta

Altres Element emergent



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 64-64 Bis ARU/M.149.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. Així com les fusteries, en especial la porta original 
modernista, i les baranes de ferro i de fosa.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Preservar altres elements característics i identificadors associats que puguin estar 
presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments (hidràulic, “Nolla” o de 
fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble 
porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de 
València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de 
fosa, per citar alguns exemples característics.

L'estudi patrimonial (EP) haurà d'incloure també la finca veïna protegida: Casa del carrer 
de la Creueta, 62 (ARU/M.153.EA), atès que es tracta d'una edificació conjunta de 
ambdues finques al voltant de l'any 1880.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Creueta, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura neoclàssica, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes compositivament.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al darrer període del segle 
XIX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats
- Caixa d'escala
- Vestíbul - cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element
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Casa del carrer de la Creueta, 64-64 Bis ARU/M.149.EA

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme: Informe preliminar sobre la evolució històrica dels 
edificis de Creueta número 62, 64 i 64 bis de Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA. 
Març 2022.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)
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Porta original modernista Barana original

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de la Caixa de Pensions ARU/M.150.EA

DADES BÀSIQUES

425692 y = 4599834Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5800001DG2050B0001AD 483 2.941 PB+4

Plaça  Doctor Robert, del, 4-5
Carrer  Pedregar, del, s/n
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de la Caixa de Pensions ARU/M.150.EA

Enric Sagnier i Villavecchia / Joan Padrós

Elements Edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa, quatre pisos i àtic, formant cantonada 
entre la plaça del Dr. Robert i el carrer del Pedregar. La planta baixa, ja des del seu origen 
fou destinada a oficina principal de la Caixa de Pensions a Sabadell. L’edifici actual és el 
resultat de diverses remuntes realitzades en successives intervencions.

Les façanes estan compostes simètricament, amb el xamfrà fent la funció d’eix de simetria 
i alhora articula el conjunt. Destaca un grup escultòric de Frederic Marés situat a la part 
superior del xamfrà. 

Les façanes estan formades per tres franges separades per impostes: la planta baixa, la 
part central formada per tres pisos, i el coronament format pel darrer pis i l’àtic. La majoria 
de les obertures tenen el perímetre rectangular amb llinda en forma d’arc conopial a 
l’intradós.

En el coronament de la façana trobem una pèrgola sustentada per uns pilars que 
contenen uns escuts de pedra. En els extrems el coronament es realitza a través d’un cos 
més alçat cobert a quatre aigües i amb un ràfec sostingut per petits permòdols.

La composició de les dues façanes és idèntica i a partir d’una franja central remarcada per 
una gran balconada a la planta primera, el grup de petites finestres de la planta quarta i la 
pèrgola de l’àtic, i emmarcada pels laterals que fan la funció d’emmarcament del cos 
central, a mode de torratxes.

Actualment les façanes es troben amb un acabat encoixinat a la planta baixa, utilitzant una 
pedra blanca, mentre que a l'aresta de  plantes els carreus són d’una pedra gris, reservant-
se el color blanc per als emmarcaments.

Elements decoratius: escuts de pedra i grup escultòric de Frederic Marès: figura femenina 
central d’una alçada superior a la resta, a banda i banda d’aquesta una figura femenina 
amb un nen als braços i un ancià que es recolza sobre el personatge central, emmarcant 
aquest grup hi ha dues figures masculines assentades portant elements que fan referència 
a l’economia sabadellenca: un porta una tela i l’altre una roda dentada.

La coberta és a quatre aigües en els extrems, acabada amb teules, i la part central amb 
terrat cobert per una pèrgola.

Aquest edifici té el soterrani, que ocupa gairebé tota la planta de l'edifici, i la planta baixa 
ocupat per La Caixa de Pensions. La resta de plantes estan ocupades per habitatges, un 
dels quals, el principal, encara pertany a la Caixa. 

L’entrada a l’oficina es realitza mitjançant una porta situada al xamfrà, mentre que 
l’entrada als habitatges es realitza pel carrer del Pedregar. Aquesta última porta dóna 
accés a un vestíbul amb un fris motllurat al sostre amb elements florals i vegetals que 

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

Cronologia 1923 / 1950

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar i baixos oficines representatives

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.09.AM Plaça del Doctor Robert / 
V.33.AM Carrer del Pedregar

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 9.7
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Edifici de la Caixa de Pensions ARU/M.150.EA

s’intercalen amb escuts. També hi ha una escala de marbre i un ascensor de l’època 
ubicat en el forat de l’escala. 

La planta baixa està totalment reformada i no es conserva cap element originari.

Ús actual Comercial a la planta baixa. Residencial a les plantes pis.

Ús original/altres Comercial a la planta baixa. Residencial a les plantes pis.

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial que 
incorpora locals d'entitat als baixos, que es materialitza sota influència 
noucentista per la preservació d'una imatge equilibrada i harmònica en la 
seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana de la plaça del Dr. Robert, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn 
resolent la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió dotacional vinculada a la 
industrialització, el comerç i la banca, reflex de l'activitat i el dinamisme de 
la ciutat.

Bé interessant per preservar la seva imatge original noucentista en un 
paisatge, com el de la plaça del Doctor Robert, que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa, quatre pisos i àtic.

NP 1. INTEGRAL
Façana del local dels baixos preservat des de l'origen com a primera oficina de La Caixa a 
Sabadell.
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forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall Detall

Equip redactorEquip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de la Cambra de Comerç ARU/M.151.EA

DADES BÀSIQUES

425881 y = 4599783Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions "Edificio del Millón"

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5900004DG2050B0001UD 1.543 8.862 PB+E+6P

Carrer  República, de la, 41-43
Carrer  Tres Creus de les, s/n
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Edifici de la Cambra de Comerç ARU/M.151.EA

Bracons i Singla, Gabriel / Francesc Enrich Valls

Elements Conjunt d’edificacions ubicat a la cantonada del carrer República amb el carrer de les Tres 
Creus, format per dos volums de tractament exterior ben diferents. El volum de més 
alçada, de planta baixa i vuit pisos, compta amb els baixos públics i habitatges a la resta 
de plantes. El segon volum, de planta baixa amb porxada i dos pisos, està destinat a 
oficines. 

Les façanes dels dos volums compten amb tractaments diferents. Les del volum de més 
alçada, acabades amb peces de formigó prefabricat i sòcol de dues plantes, compta amb 
obertures rítmiques als carrersde la República i de les Creus, mentre que a la cantonada 
s’hi troba una única obertura vertical agafant la totalitat de l’alçada de l’edifici. El segon 
volum, compta amb una planta baixa totalment alliberada formant porxo, on únicament s’hi 
troben els pilars suport de la peça superior, acabada amb aplacat petri.

La façana principal del segon volum compta amb grans obertures, contrarestant l'opacitat 
de les laterals.

Ambdues cobertes són planes, quedant la del volum més baix vista per la majoria de les 
edificacions veïnes.

A destacar la sala de conferències (amb fals sostre integrat amb la il·luminació), 
tractament de fusteries originàries, detalls de panys de portes i elements varis.

Elements destacats de l'interior són: les fusteries, falsos sostres, mobiliari integrat original, 
modulació amb fusteria per ocultació radiadors.

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

Ús actual Residencial i administratiu

Cronologia 1957

Ús original/altres Residencial i administratiu

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana amb els seus revestiments. S'estima un bon estat general 
de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Moviment Modern; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar i baixos oficines

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.39.AM Carrer de la República / 
V.56.AM Carrer de les Tres Creus

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 9.36

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia en torre, amb habitatge residencial i 
oficines influènciat pel racionalisme de postguerra, materialitzat als anys 
1950-60 per la preservació d'uns valors o una imatge diferenciada en la 
seva implantació urbana.

Bé interessant per la seva implantació estratègica, reconeixent els valors 
de l'arquitectura racionalista de postguerra en la solució d'aquest immoble 
que s'ha consolidat en el paisatge urbà del sector.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Edifici de la Cambra de Comerç ARU/M.151.EA

Observacions En planta baixa i planta pis, es troba puntualment maclat amb l’edifici del teatre de la 
Faràndula.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1332/1957
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1015/1960

Informació històrica El 1957 Francisco Enrich Valls, president de la Caja de Ahorros de Sabadell, vol realitzar 
un bloc d’habitatges bonificables segons projecte de l’arquitecte Gabriel Bracons Singla
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1332/1957).

El 1960, Andrés Grau molins, president de la Caja de Ahorros de Sabadell, demana 
permís per a la construcció d’un dipòsit de fuel-oil, per a 10.000 litres de capacitat, en 
cadascun dels números 41 i 43 de l’immoble construït per la Caja de Ahorros al c/Alfonso 
XIII.  (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 1015/1960)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí Es consideren inedificables les parts laterals de la parcel·la delimitades al plànol normatiu 
com a espais lliures protegits.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva estructura 
tipològica i l'estil representatiu del racionalisme de postguerra, influenciat 
pel moviment modern internacional i expressat en la imatge compositiva 
externa.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat en 
els anys 1950 amb la implantació d’habitatges de renda al centre com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el paisatge urbà del 
moment, contribuint a una nova definició del paisatge del carrer de la 
Repúblic, en aquest cas.

Element/s Conjunt d’edificacions format per dos volums: un de planta baixa i vuit pisos i  l'altre de 
planta baixa amb porxada i dos pisos
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) ARU/M.152.EA

DADES BÀSIQUES

425548 y = 4599912Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Edifici Caixa de Sabadell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5601007DG2050B0001JD 996 4.204 PB+4

Carrer  Gràcia, de, 33
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Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) ARU/M.152.EA

Balcells i Buigas, Eduard M. / Caixa d'Estalvis de Sabadell

Elements Edificació per a oficines i habitatges, donant façana al carrer de Gràcia i a l’interior del pati 
de l’illa, on hi ha uns jardins públics. Actualment l’edifici consta de tres cossos, un de 
central i dos de laterals, que en la façana principal són més alts i en voladiu, emmarcant el 
cos central. La façana principal, de planta baixa i quatre plantes pis a la part central i cinc 
plantes pis als dos cossos laterals, segueix un llenguatge neoclàssic amb obertures d’estil 
racionalista. 

La façana es compon a partir de tres franges horitzontals: la planta baixa, diferenciada de 
la resta en el tipus de revestiment, la posició i la forma de les obertures i per un 
entaulament sobre les obertures del cos central; les plantes primera, segona i tercera, que 
són pràcticament idèntiques; i les plantes quarta i cinquena que a la part central tenen les 
obertures en forma d’arc de mig punt i les parts massisses estan decorades amb relleus, 
conformant el coronament de la façana. La façana posterior, de planta baixa i quatre 
plantes pis i petit altell a la part central, és molt més sòbria.

La façana principal es compon a partir de quatre eixos verticals en el cos central, i dos 
d’altres als cossos laterals. La composició de la façana és simètrica amb l’eix en posició 
central, marcat per la porta d’accés i el relleu situat sobre de l’entaulament que la cobreix, 
per la franja massissa central, i per la decoració a l’última planta. La resta d’eixos verticals 
del cos central estan marcats per les grans obertures rectangulars de les plantes. Els 
cossos laterals es disposen com dues torres que emmarquen el cos central i sobressurten 
de la línia de la façana. 

Aquests, es componen a través d’un eix vertical marcat per les obertures rectangulars, 
aquí molt més grans que les del cos central i amb unes baranes de ferro decoratives. El 
coronament es realitza a través d’una cornisa i un acroteri decorat amb relleus. La façana 
posterior de l’edifici, es compon a partir d’uns eixos verticals però amb un tractament més 
sobri i sense cap tipus de decoració. La planta baixa d’aquesta façana sembla ser que 
s’han modificat les obertures per adaptar-les a l’ús actual de l’edifici.

L'acabat de la façana principal és amb aplacat de pedra. A la planta baixa es combina el 
revestiment d’aplacat de pedra i el d’aplacat de marbre fosc. La façana posterior té un 
revestiment d’aplacat de pedra.

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

Ús actual Residencial i oficines

Cronologia 1947

Ús original/altres Residencial i oficines

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar i baixos oficines representatives

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.16.AM Carrer de Gràcia

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 9.46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) ARU/M.152.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 502/1947

Informació històrica Joaquin Sallarés Llobet, director de la Caja de Ahorros de Sabadell, vol portar a terme la 
construcció de nova planta d’un edifici d’habitatges segons plànols d’Eduardo Mª Balcells 
(AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 502/1947).

El 1949, Joaquin Sallarés Llobet, com a President de la Caja de Ahorros de Sabadell, 
davant la manca d’habitatges ha decidit augmentar un pis sobre els tres que té en 
construcció junt a l’edifici social de la Caixa amb façana al c/de Gràcia i que donarà com a 
resultat un edifici que constarà de planta baixa i 4 pisos, amb sis habitatges en aquests 
dos darrers. Els plànols els firma Eduardo Mª Balcells (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 112/1949)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren, especialment disposats als baixos (basament, arquitrau, 
frontó i columnes de marbre negre marquina, fris de pedra artificial i relleu identificatiu de 
l'antiga Caixa d'Estalvis, etc.)

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial amb oficines 
i locals, classicista de postguerra, materialitzat als anys 1950-60 per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de Gràcia.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici Caixa de Sabadell

NP 1. INTEGRAL
Façana del local dels baixos preservat des de l'origen com a oficina de la Caixa de 
Sabadell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element, assenyalats en plànol normatiu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) ARU/M.152.EA

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 112/1949



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici de l'antic Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) ARU/M.152.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 62 ARU/M.153.EA

DADES BÀSIQUES

425939 y = 4600135Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6003006DG2060B0001PJ 148 308 PB+2

Carrer  Creueta, de la, 62



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 62 ARU/M.153.EA

Elements L'edifici respon a les mateixes característiques tipològiques i formals que la seva 
homònima amb el números 64-64Bis (ARU/M.149.EA). Se situa en el període de 
l'academicisme i l'eclecticisme iniciat al voltant de l'any 1880. Segueix el model de 
composició academicista, de planta baixa i dos pisos. 

La construcció ha patit una modificació en els tancaments i, especialment, en les baranes. 
Originàriament aquestes eren de fosa, pròpies de l'època de l'edificació original -com la 
dels números 64-64Bis- que es van deteriorar i varen ser substituïdes dins el període 
noucentista per les actuals. Per contra s'ha preservat la totalitat de la composició original 
amb el balcó corregut a la planta principal i els dos balcons que donen sortida als 
finestrals a la planta segona; aspecte diferent a la construcció amb els números 64-64Bis 
que han modificat aquesta estructura compositiva. 

Altres referents són la cornisa de coronament i el ràfec, així com les motllures i les 
mènsules treballades que suporten la balconada principal.

En període noucentista, com hem esmentat anteriorment, es fan una sèrie de 
modificacions importants i que apart de les afectacions ressenyades en les façanes 
principals (carrer), es produeixen canvis significatius a les cobertes -originalment a dues 
aigües i acabades en teula àrab- per materialitzar remuntes i aconseguir terrasses, així 
com canvis substantius en les façanes interiors.

Les edificacions de les finques 62 i 64-64bis disposaven, originàriament, dels patis-horts-
jardins posteriors que s’han preservat en essència, mentre que la volumetria que genera 
la façana interior fou modificada a finals de la dècada de 1920, anys 1930 i la postguerra.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1885 - Modificació anys 1910 (Referents noucentistes)

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Academicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.07.AM Carrer de la Creueta

Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Creueta, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 62 ARU/M.153.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme: Informe preliminar sobre la evolució històrica dels 
edificis de Creueta número 62, 64 i 64 bis de Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA. 
Març 2022.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. Així com les fusteries i les baranes de ferro i de 
fosa.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Preservar altres elements característics i identificadors associats que puguin estar 
presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments (hidràulic, “Nolla” o de 
fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble 
porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de 
València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de 
fosa, per citar alguns exemples característics.

L'estudi patrimonial (EP) haurà d'incloure també la finca veïna protegida: Casa del carrer 
de la Creueta, 64-64bis (ARU/M.149.EA), atès que es tracta d'una edificació conjunta de 
ambdues finques al voltant de l'any 1880.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al darrer període del segle 
XIX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats
- Caixa d'escala
- Vestíbul - cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de la Creueta, 62 ARU/M.153.EA

Porta modificada noucentista Baranes noucentistes substituides en P. 1a

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 ARU/M.154.CA

DADES BÀSIQUES

425974 y = 4599416Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6196009DF2969H0001FQ 359 377 PB+2

6196009DF2969H0001FQ 359 377 PB+2

6196010DF2969H0001LQ 181 339 PB+2

6196011DF2969H0001TQ 374 508 PB+2

Carrer  Gurrea, de, 34
Carrer  Gurrea, de, 36
Carrer  Gurrea, de, 38
Carrer  Gurrea, de, 40



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 ARU/M.154.CA

Conjunt / Ambient Conjunt de quatre edificis residencials entre mitgeres (cases de renda), de planta baixa i 
dos pisos, de factura academicista, aixecats als anys 1880. 

El conjunt imprimeix un caràcter important en aquest tram del front edificatori del carrer de 
Gurrea. Destaca la seva composició acadèmica, a partir de la simetria i els eixos verticals -
dos o tres- on es disposen les obertures. Els baixos presenten l'accés, a partir de portes 
de fusta ben treballades que donen pas al tradicional cancell interior i una o dues finestres 
amb reixa de forja o mixta (forja amb elements de fundició). La planta principal disposa de 
balcons, individuals o compartits, amb baranes de fosa característiques del darrer quart 
del segle XIX. La segona planta disposa, també, de dos finestrals amb balcons individuals 
de les mateixes característiques descrites anteriorment. 

Altres elements referents és el tractament exterior de la façana, amb un arrebossat 
general que diferencia els emmarcaments de les obertures (llisos) i el carreuat general del 
pany de façana. Les baranes de fosa ja esmentades; les mènsules que suporten les 
llosanes de balcó i la cornisa important recolzada, en alguns casos, amb mènsules. 

Cal fer notar que la casa amb el número 36 patí una modificació important amb l'addició 
d'una nova escala interior en el seu extrem de la dreta que altera considerablement la 
composició, ritme i obertures en la façana. Aquesta reforma queda exclosa de qualsevol 
protecció física i només restarà amb protecció documental.

Context El conjunt edificatori, morfològicament diferenciat, es troba a l’àrea urbana de la ciutat de 
Sabadell, conformant part del front edificatori més representatiu del carrer de Gurrea, com 
a vial d'Eixample on es bastires diferents habitatges residencials de renda, a finals del 
segle XIX.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt edificis residencials

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en la disposició d'edificis residencials de renda, entre 
mitgeres, construïts en promoció més o menys contínua, al llarg dels s. XIX-
XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del Centre 
i l'Eixample.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 ARU/M.154.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ  
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt.

Es permet la modificació de les parts alterades en la composició de la façana al carrer per 
adequar-la a la imatge compositiva original, així com intervencions d'ampliació en la 
façana posterior, d'acord amb el planejament general vigent, que tinguin en compte el 
caràcter unitari de la façana. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.
      
Façana i cobertes:
Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc. Les intervencions en la coberta hauran de 
preservar la forma, geometria i tipologia característica de la solució de coberta originària 
del bé. Aquestes hauran de preservar la lectura original de la façana al carrer.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
(forjats, caixa d’escala) així com el cancell, estances nobles, etc, si es disposen.

La preservació de les parts protegides, de forma raonada i justificada, no ha de ser 
obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest conjunt.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la ciutat des de finals del segle XIX 
amb els habitatges de renda.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX, al Centre i l'Eixample, especialment.

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt de quatre edificis residencials entre mitgeres 
(cases de renda), de planta baixa i dos pisos, delimitat en el plànol normatiu determinada 
per: 
- Façana al carrer (composició, obertures —excepte la modificació realitzada en la casa 
amb el numero 36 amb l'addició d'una nova escala interior en el seu extrem de la dreta 
que altera considerablement la composició, ritme i obertures en la façana i que resta amb 
protecció 5. documental—, elements ornamentals i decoratius, etc.)
- Forjats i estructura portant
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 ARU/M.154.CA

Fotovol del conjunt edificatori Front edificatori del conjunt (dreta)

Google Google

ALTRES IMATGES

Gurrea, 34 Gurrea, 36

Google Equip redactor

Gurrea, 36 Gurrea, 38

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt edificatori del carrer de Gurrea, 34-40 ARU/M.154.CA

Gurrea, 40 Gurrea, 40 Cancell

Equip redactor Equip redactor

Gurrea, 40 Picaporta Gurrea, 40 Motllures porta

Equip redactor Equip redactor

Gurrea, 38 Gurrea, 38

Equip redactor Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 71-73 ARU/M.155.EA

DADES BÀSIQUES

425947 y = 4600149Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6005547DG2060B0001WJ 206 350 PB+1

Carrer  Creueta, de la, 71-73



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 71-73 ARU/M.155.EA

Elements Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa i pis, aixecat sota l'estil noucentista i 
que es reflecteix, a nivell compositiu, per la disposició ordenada de les obertures: quatre 
als baixos i dos balcons individuals seguint un traçat semicircular que acullen, 
respectivament, les obertures a partir d'un finestral central i dues finestres laterals 
separades per columnes jòniques. Els elements decoratius com les mènsules que 
suporten els dos balcons, les baranes de forja, les columnes, els emmarcaments, la 
cornisa i el ràfec estan reflectint les formes noucentistes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial - Oficines

Cronologia a.1928

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Creueta, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis de renda 
promoguts per famílies benestants en l'evolució de l'arquitectura residencial 
de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del segle 
XX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici de planta baixa i planta pis



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 71-73 ARU/M.155.EA

Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original. 

Es manifesta la voluntat de preservar altres elements característics i identificadors 
associats que puguin estar presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments 
(hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell 
(que inclou la doble porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la 
ceràmica de rajola de València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les 
reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 71-73 ARU/M.155.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 40-42 ARU/M.156.EA

DADES BÀSIQUES

425947 y = 4600098Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5902012DG2050B0001HD 616 616 PB+1

Carrer  Creueta, de la, 40-42
Carrer  Carme, del, 4



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 40-42 ARU/M.156.EA

Elements Edifici unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis, conformant la cantonada entre els 
carrers de la Creueta i del Carme. La composió és fruit del període neoclassicista, amb la 
disposició d'eixos verticals de referència on se situen les obertures. Senzills 
emmarcaments d'aquestes obertures i disposició de balcons individuals a les que 
corresponen a la planta pis, on destaquen les baranes de fosa pròpies del moment. El 
coronament està format per una cornisa amb un ràfec suportat per un conjunt de 
mènsules. Cal destacar la cantonada arrodonida, així com el ganxo que suportava el 
tensor de l'enllumenat de carrer, primitiu.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1885

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé. Només apareixen alguns desperfectes en els 
arrebossats del sòcol en contacte amb la vorera.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de la Creueta, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn, 
resolent la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al darrer període del segle 
XIX en la configuració del Centre i la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de la Creueta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis, delimitat en el planol normatiu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 40-42 ARU/M.156.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de la Creueta, 40-42 ARU/M.156.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici La Granja ARU/M.157.EA

DADES BÀSIQUES

425435 y = 4599914Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5501224DG2050B0001JD 331 636 PB+2

Carrer  Escola Industrial, de l', 36
Carrer  Jovellanos, de, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici La Granja ARU/M.157.EA

Elements Important edificació d'habitatges, de planta baixa i pis, entre mitgeres que conforma la 
cantonada entre el carrer de l'Escola Industrial i la plaça del Mercat i per aquesta raó és 
un referent en la seva disposició urbana. 

La construcció s'emmarca disn el període del classicisme tradicional i que obeeix més al 
rigor estricte de la composició que a la utilització d'elements decoratius. A nivell formal, 
però, és remarcable la voluntat de conformar un front representatiu de l'edifici en la seva 
façana a la plaça del Mercat, amb la disposició d'un important acroteri, amb un eix central 
de referència on se situa el coronament en corba i que va descendent, fragmentadament, 
cap els ados costats. La resta de disposició compleix els criteris de simplicitat i senzillesa, 
amb emmarcaments de les obertures molt simples i forma de les matreixes amb arc 
apuntat com a llinda.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia a.1870

Ús original/altres Residencial i comercial als baixos

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes així com la presència de deficiències en el 
desguàs de les cobertes apreciables en les cornises exteriors que mostren la presència 
d'elements vegetals.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.10.AM Carrer de l'Escola Industrial 
/ V.28.AM Plaça del Mercat

Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model generalitzat al centre.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
arquitectura residencial, amb personalitat definida a través del seu estil, 
envers la posició que ocupa en el front a la plaça del Mercat i al carrer de 
l'Escola Industrial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici La Granja ARU/M.157.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Edifici La Granja ARU/M.157.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Feliu, 5 ARU/M.158.EA

DADES BÀSIQUES

425442 y = 4599769Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600613DG2050B0001JD 96 233 PB+2

Carrer  Sant Feliu, de, 5



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Feliu, 5 ARU/M.158.EA

Manich i Comerma, Joaquim / Albert Rifà

Elements La casa està formada per planta baixa, pis i golfes. Provablement la finca estava edifcada 
a principis de segle XX, va tenir una important 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.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i comercial als baixos

Cronologia 1924 / 1946

Ús original/altres Residencial i comercial als baixos

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.47.AM Carrer de Sant Feliu

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 2.73

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Feliu, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família de la 
burgesia industrial en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
arquitectura residencial, amb personalitat definida a través del seu estil, 
envers la posició que ocupa en el front al carrer de Sant Feliu.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, fusteries i elements 
ornamentals i/o decoratius)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Feliu, 5 ARU/M.158.EA

Bibliografia GELPÍ, Glòria; GELPÍ, Lluís; GIRAL, M.Dolors: La rajola decorativa del selge XV al segle 
XX. Museu d’Història de Sabadell, 1998.

AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 476/1924
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 337/1946

Informació històrica Alberto Rifá, el 1924, construeix una casa de planta baixa i dos pisos, al c/Sant Feliu, 5. 
Els plànols els signa Joaquim Manic. Per tal d’alinear la façana amb el carrer, el sr. Rifá 
cedeix una petita part del seu terreny a l’ajuntament (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obra, 476/1924).

Juan Gusi Oliveres, el 1946, vol convertir en terrassa, un cobert amb teules que hi ha a la 
planta baixa i construir una cuina amb safareig en el primer pis del seu domicili. Els 
plànols els firma Joaquim Manich (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obra, 337/1946)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior  amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'àmpliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sant Feliu, 5 ARU/M.158.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 114 ARU/M.159.EA

DADES BÀSIQUES

425197 y = 4599898Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5301120DG2050B0001HD 105 199 PB+1

Carrer  Estrella, de l', 114
Carrer  Calderón, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 114 ARU/M.159.EA

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis, conformant la cantonada entre 
el carrer de l'Estrella (front) i el carrer de Calderón (façana lateral). Es tracta d'una 
construcció aixecada sota la influència del modernisme que es reflecteix principalment en 
les fusteries decorades, les reixes i barana del balcó de forja. Altrament la part del 
coronament formada per la cornisa i la barana de la coberta presenta elements -com el 
gerros- de clara influència noucentista. 

La composició de la façana és senzilla segons dos eixos verticals on se situen les 
obertures. En planta baixa hi ha la porta d'accés de dos fulls, treballada en fusta, que dona 
pas al tradicional cancell. La planta pis presenta una única balconada amb dues 
obertures. Les fusteries són de fusta i les que corresponen a la planta pis tenen, també, 
les persianes de llibret.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1925

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. 

S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual 
de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promoguts al llarg dels anys 
1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer de l'Estrella. Bona 
resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès on el valor resideix en l’estructura tipològica; també 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
modernisme (forja), però seguint el model de composició clàssica més 
propera al noucentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família benestant 
en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de l'Estrella.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 114 ARU/M.159.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Façanes/Coberta Actualment presenta una cadireta metàl·lica en la mateixa cantonada que malmet 
considerablement la imatge del bé. Caldrà avaluar la possibilitat de retirar-la.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.

patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 114 ARU/M.159.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Web



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases al carrer de Fèlix Amat, 64-66 ARU/M.160.CA

DADES BÀSIQUES

426102 y = 4599255Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6294014DF2969H0002GW 419 297 PB+2

Carrer  Fèlix Amat, de, 64-66



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases al carrer de Fèlix Amat, 64-66 ARU/M.160.CA

Conjunt / Ambient Es tracta de dues construccions diferenciades en el model però que conformen una unitat 
en l'execució formal. S'emmarquen en el període de transició entre el modernisme i el 
noucentisme, sobre l'any 1916 - 1920.

La primera de les construccions que correspon al número 64 del carrer de Fèlix Amat, 
presenta una planta semisoterrada, planta baixa i planta principal. Aquest edifici ofereix 
una composició plenament noucentista i molt més ornamentada. En totes dues cal 
remarcar les fusteries, de fusta, les reixes de forja molt elaborades i altres elements 
decoratius en les façanes. A nivell de funcionament, en ambdós casos cal destacar 
l'aparició de les respectives portes d'accés i la formació del cancell interior. 

La construcció que correspon al número 66.presenta planta baixa i dos pisos, amb una 
façana plana que segueix una composició simètrica, segons dues obertures als baixos i 
tres eixos de composició per les finestres a la planta primera i segona.

Context Conjunt edificatori residencial situat dins l'àmbit urbà central de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  A nivell de les façanes, totes dues construccions ofereixen un bon estat general, tant 
dels seus revestiments, així com dels elements decoratius i ornamentals que la 
configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona 
l’estat actual de la façana.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt de dos habitatges

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en la disposició d'edificis residencials de renda, entre 
mitgeres, construïts en promoció més o menys contínua, al llarg dels s. XIX-
XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del Centre 
i l'Eixample.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la ciutat des de finals del segle XIX 
amb els habitatges de renda.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX, al Centre i l'Eixample, especialment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Casa al carrer de Fèlix Amat, 64ARU/M.160.01.EA
Casa al carrer de Fèlix Amat, 66ARU/M.160.02.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases al carrer de Fèlix Amat, 64-66 ARU/M.160.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Es protegeix la composició de la/es façana/es, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) 
amb els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.., així com la 
resta de característiques tipològiques identificatives del conjunt catalogat. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé (plana, inclinada o mixta), sempre 
que un projecte aprovat subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics, 
així com el cancell, estances nobles, etc, si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest conjunt.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del conjunt); Ampliació; Millora

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, fusteries i elements ornamentals i 
decoratius
- Disposició dels nivells dels forjats i estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de dues cases al carrer de Fèlix Amat, 64-66 ARU/M.160.CA

Fotografia del conjunt Fotografia del conjunt

Google Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 64 ARU/M.160.01.EA

DADES BÀSIQUES

426097 y = 4599270Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6294014DF2969H0002GW 297 419 PB+1

Carrer  Fèlix Amat, de, 64



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 64 ARU/M.160.01.EA

Elements La construcció presenta una planta semisoterrada, planta baixa i planta principal. Aquest 
edifici ofereix una composició plenament noucentista i molt ornamentada. Cal remarcar les 
fusteries, de fusta, les reixes de forja molt elaborades i altres elements decoratius en les 
façanes com els tornapuntes figuratius de forja que suporten les llosanes del balcó i la 
tribuna de la planta principal. A nivell de funcionament cal destacar la porta d'accés, en 
fusta i de dos fulls i la formació del cancell interior. Son remarcables, també, els tibadors 
de la porta i les reixes de la tarja superior.

Context L'edifici entre mitgeres i que forma part del conjunt edificatori format per dues 
construccions aixecades al mateix moment -carrer de Fèlix Amat, 64 i 66- es troba a l’àrea 
urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1916

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici residencial amb tres habitatges

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Félix Amat, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana sota matriu 
noucentista.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família benestant 
en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant, amb la casa número 66, per la contribució en la 
preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge 
urbà al primer període del segle XX en la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de Félix Amat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum, delimitat en plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, fusteries i elements 
ornamentals i/o decoratius, tribunes, balcó, baranes i reixes de fosa, brancal i llinda 
decorada, fusteries originals, cancel·la, cornisa i coronament, etc.)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 64 ARU/M.160.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala
- Cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 64 ARU/M.160.01.EA

Fotografia del conjunt Fotografia del conjunt

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 66 ARU/M.160.02.EA

DADES BÀSIQUES

426102 y = 4599271Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6294015DF2969H0001MQ 145 229 PB+2

Carrer  Fèlix Amat, de, 66



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 66 ARU/M.160.02.EA

Elements La construcció que correspon al número 66 del carrer de Fèlix Amat, presenta planta baixa 
i dos pisos, amb una façana plana que segueix una composició simètrica, segons dues 
obertures als baixos i tres eixos de composició per les finestres a la planta primera i 
segona. A la planta baixa baixa es disposa la porta d'accés, de fusta i dos fulls, que dona 
entrada al tradicional cancell. L'altra obertura és un important finestral que està protegit 
exteriorment amb una reixa de forja. La planta primera i segona disposen de tres 
obertures on la més important se situa a la part dentral del pis principal. 

El tractament general de la façana és amb un arrebossat a base de morter de calç, amb la 
presència d'uns esgrafiats. 

Altrament, cal destacar l'acroteri que conforma el coronament d'aquest edifici, en forma 
corba com correspon als inicis del període noucentista.

Context L'edifici entre mitgeres i que forma part del conjunt edificatori format per dues 
construccions aixecades al mateix moment -carrer de Fèlix Amat, 64 i 66- es troba a l’àrea 
urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1920

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la façana.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Edifici residencial

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Félix Amat, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica i el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes del moviment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família benestant 
en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

Conjunt interessant, amb la casa número 64, per la contribució en la 
preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge 
urbà al primer període del segle XX en la implementació de l’Eixample, en 
aquest cas al carrer de Félix Amat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 66 ARU/M.160.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o 
ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació; Millora

Façanes/Coberta Preservar la composició de la façana, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum, delimitat en plànol normatiu, determinada per:
- Façana (composició, ritme i proporció de les obertures, fusteries i elements ornamentals 
i/o decoratius)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala
- Cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Fèlix Amat, 66 ARU/M.160.02.EA

Fotografia del conjunt

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Garcilaso, 8-10 ARU/M.161.EA

DADES BÀSIQUES

425477 y = 4600274Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5605021DG2050B0001JD 299 568 PB+1

Carrer  Garcilaso, de, 8-10
Carrer  Campmany, de, 80



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Garcilaso, 8-10 ARU/M.161.EA

Elements Edifici residencial bifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis i que conforma la 
cantonada entre els carrers de arcilaso i de Campmany. Disposa de dos accessos 
respectius des d'ambdós carrers. 

La façana principal fa front al carrer de Garcilaso i la façana longitudinal te front al carrer 
de Campmany. En els dos casos la voluntat que expressa la composició és la simetria 
segons els respectius eixos verticals on es disposen les obertures. 

La façana principal s'articula a partir de la planta baixa on es troba un dels accessos, 
mitjançant una porta de fusta de dos fulls previ al cancell interior. A banda i banda de la 
mateixa dues grans finestres amb fusteria de fusta i que exteriorment estan protegides per 
unes reixes de forja ben treballades. Al costat d'una finestra es repeteix la segona porta 
d'accés amb les mateixes característiques. Les llindes disposen d'emmarcaments amb 
motius ornamentals. 

La planta principal està constituïda per dues obertures amb els respectius balcons que 
presenten interessants baranes decoratives en forja. Les fusteries són de fusta i disposen 
de les persianes de llibret. Els emmarcaments de les llindes són decorats amb motius 
vegetals i geomètrics. Aquest aspecte es repeteix a les obertures del carrer de Campmany.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial (Ocupada)

Cronologia a.1910

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes al llarg dels anys 
1920-30, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura noucentista, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'una família benestant 
en l'evolució de l'arquitectura residencial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Garcilaso, 8-10 ARU/M.161.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, ritme i proporció de les obertures, elements 
ornamentals i/o decoratius, balcons, baranes i reixes de fosa, llindes decorades, cornisa i 
coronaments -el frontal a partir d'una balustrada coronada en els matxost dels tres eixos 
per tres copes respectives i el lateral segons la formació d'un acroteri sinusoide preservant 
la simetria compositiva-, etc.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial, amb personalitat definida a través del 
seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant, als carrers de 
Garcilaso i de Campmany.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels volums, delimitats en el plànol normatiu, determinada 
per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, fusteries i elements 
ornamentals i/o decoratius)
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Garcilaso, 8-10 ARU/M.161.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Web



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 172 ARU/M.162.EA

DADES BÀSIQUES

425111 y = 4600141Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5204031DG2050B0001GD 197 142 PB

Carrer  Estrella, de l', 172
Carrer  Garcilaso, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 172 ARU/M.162.EA

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, conformant cantonada entre els 
carrers de l'Estrella -on hi ha la porta d'accés- i el carrer de Garcilaso on es disposa la 
façana longitudinal. La construcció presenta una composició senzilla, emmarcada però 
dins la influència del noucentisme. Aquest aspecte es concreta en els següents elements: 
el sòcol general a base de mamposteria de pedra rejuntada en morter i emmarcada per 
filades de maó; fusteries de fusta amb la disposició de les persianes de llibret; reixes de 
forja que presenten, encara, trets modernistes; la preservació del cancell i, finalment el 
coronament en formes ondulades.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1932

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial de PB entre 
mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis del XX per la 
preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva 
implantació urbana.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample a partir de la 
seva implantació, en cantonada, amb voluntat de consolidar un front 
edificatori unitari.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Bé referent per les característiques representatives, especialment en la 
tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la societat i el 
model d’habitatge al llarg de la segona meitat del s. XIX fins els anys 1950.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà al primer període del s. XX 
en la implementació de l’Eixample, en aquest cas a la cantonada dels 
carrers de l'Estrella i de Garcilaso.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels volums delimitats en el plànol normatiu determinada 
per:
- Façanes (composició, ritme i proporció de les obertures, tancaments i elements 
ornamentals i/o decoratius originals)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 172 ARU/M.162.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes (ritme i proporció de les 
obertures i elements ornamentals com són les cinc reixes de forja que se situen en les 
respectives obertures en planta baixa, el sòcol, la cancel·la, la cornisa i el coronament a la 
façana principal, etc.

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana, de 
manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

- Posició dels forjats
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de l'Estrella, 172 ARU/M.162.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Jovellanos, 60 ARU/M.163.EA

DADES BÀSIQUES

425322 y = 4600129Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5404417DG2050B0001SD 76 172 PB+2

Carrer  Jovellanos, de, 60
Carrer  Escola Pia, de l', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Jovellanos, 60 ARU/M.163.EA

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis remuntat amb un segon nivell, 
que conforma la cantonada entre els carrers de Jovellanos i de de l'Escola Pia. De 
composició senzilla cal assenyalar l'ordre en la disposició de les obertures i els elements 
decoratius que envolten les llindes i part dels brancals, segons uns trets geomètrics molt 
senzills. Altrament convé destacar la disposició de les reixes i baranes que combinen la 
forja i els barrots de fosa. La cornisa de coronament i el ràfec estan treballats 
completament en obra de fàbrica de maó vist. 

La construcció va ser remuntada, parcialment, amb un cos realitzat en fàbrica de maó vist 
i coberta a dues vessants.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1890 / Remunta anys 1950

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments -a excepció 
d'algunes parts concretes de l'arrebossat als sòcols-, així com dels elements que la 
configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge expressada 
en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Academicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé interessant en la seva part original, com habitatge de renda de 
composició acadèmica en les façanes que posteriorment és remuntat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica original, així com en la composició formal 
de les dues façanes, abans de la remunta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Jovellanos, 60 ARU/M.163.EA

Actuacions finca La construcció va ser reformada l'any 1987, segons dades del cadastre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Jovellanos, 60 ARU/M.163.EA

Vista aèria

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer Major, 52-54 ARU/M.164.EA

DADES BÀSIQUES

425005 y = 4600844Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5111049DG2051B0001JU 223 237 PB+1

Carrer  Major, 52-54



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer Major, 52-54 ARU/M.164.EA

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb magatzem, de planta baixa i pis. Tot i la seva 
simplicitat compositiva la construcció denota la utilització d'elements derivats de la 
influència modernista com: els emmarcaments de les llindes senzills i geomètrics; les 
reixes i la barana del balcó de forja; la forma de les obertures de la planta principal; les 
reixes de ventilació del terrat a la catalana; la cornisa geomètrica de coronament i la 
barana superior. Destacar, també, l'estructura típica de l'accés a partir d'una porta 
treballada de fusta, segons dos fulls i que dona accés al cancell.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i magatzem als baixos

Cronologia a.1920

Ús original/altres Residencial i magatzem als baixos

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.23.AM Carrer Major

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials amb influències modernistes, construïdes al 
llarg de les dues primeres dècades del segle XX.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer Major de la Creu Alta, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’especial interès on el valor resideix, principalment, en l’estructura 
tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques 
constructives del moment, amb la presència d’elements decoratius 
inherents a l’estil modernista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva des de finals del 
segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a model que se 
segueix a la Creu Alta.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer Major de la Creu 
Alta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum delimitat en el plànol normatiu determinada per:
- Façanes
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer Major, 52-54 ARU/M.164.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

- Cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer Major, 52-54 ARU/M.164.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

DADES BÀSIQUES

425518 y = 4599604Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5697012DF2959H0001SB 473 719 PB+2

Carrer  Migdia, del, 18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

Elements Edifici unifamiliar entre mitgeres i que allotjà el taller de l'artista Camil Fàbregas, en la 
seva etapa creativa. La construcció s'emmarca dins el període del neoclassicisme 
tradicional en el darrer terç del segle XIX. 

La façana és de composició senzilla i ordenada, amb la presència de balcons a la la 
planta principal i que decreixen en mida a la planta segona. Es combinen dos tipus 
d'obertures: les que disposen la llinda recta i les que conformen una llinda amb arc 
apuntat o de mig punt. En aquest segon cas cal destacar les tres obertures de la planta 
pis que són separades en elles per columnes. Les baranes dels balcons són de forja. Les 
fusteries són de fusta. A la planta baixa es disposen dues entrades, a banda i banda de 
grans finestrals. Un dels dos accessos, el principal, conforma internament el cancell, 
després de travessar la porta de fusta de dos fulls. A la façana apareix un relleu escultòric 
de Camil Fàbregas.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1875

Ús original/altres Residencial i Taller de l'artista (en la seva etapa creativa)

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Neoclassicisme tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar i taller

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres, que es materialitza al llarg del s. XIX i/o inicis 
del XX, on s'afegeix el valor com a residència de l'escultor Camil Fàbregas.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, precisament, al carrer del Migdia.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la residència i taller 
d'un artista molt arrelat a Sabadell.

Bé interessant per la identificació que presenta en ell mateix, com a model 
arquitectònic residencial, amb personalitat definida a través del seu estil i 
rol artístic de qui l'habità, envers l’entorn que es defineix al seu voltant al 
carrer del Migdia.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt d'edificacions delimitades en el plànol normatiu

NP 1. INTEGRAL



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

Bibliografia «Camil Fàbregas i Dalmau». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.

«Coincidències insòlites». Diputació de Barcelona. [Consulta: 22 setembre 2015].

Informació històrica Camil Fàbregas i Dalmau (Moià, 1906 - Sabadell, 2003) fou un escultor i pintor arrelat i 
format a Sabadell.

A partir de 1910, a l'edat de 4 anys, va viure a Sabadell. Va estudiar a l'Escola Industrial 
d'Arts i Oficis, a l'Escola de la Llotja de Barcelona (1925-28), a la Grande Chaumière i a 
l'École des Arts Appliqués de París, com també a Itàlia. A partir del 1945 es va fer amic de 
l'escultor Manolo Hugué, amb qui va col·laborar en les seves últimes obres.

L'any 1959 va exposar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.

Va fer diverses obres a Sabadell, tant a la via pública com per entitats i esglésies, i el 
1971 li van organitzar una exposició antològica.

La Fundació Ars i el Museu d'Art de Sabadell concentren una gran representació de la 
seva obra escultòrica i els projectes per a escultures monumentals. També conserven 
obra de Camil Fàbregas el Museu d'Història de Sabadell, el Museu Comarcal de Manresa 
i el Museu Thermalia de Caldes de Montbui.

Exposicions col·lectives
1942. Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
1948. Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (abril).
1948. Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (estiu).
1952. Exposició sobre temes eucarístics. Acadèmia Catòlica de Sabadell.
1953. Primer Saló Biennal de Belles Arts. Caixa d'Estalvis de Sabadell.
1957. Tercer Saló Biennal de Belles Arts. Caixa d'Estalvis de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Preservar la composició de la façana (ritme i proporció de les obertures, elements 
ornamentals i/o decoratius, balcons amb les baranes de forja, reixes de fosa,fusteries 
originals, cancel·la, etc.)

Cal tractament específic de la mitgera de l'edifici en la seva totalitat.

Entorn/Jardí Preservació del pati jardí amb el xiprer existent.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

Es manifesta la voluntat de preservar altres elements característics i identificadors 
associats que puguin estar presents, en funció del estil i/o període com són: els paviments 
(hidràulic, “Nolla” o de fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell 
(que inclou la doble porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la 
ceràmica de rajola de València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les 
reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.

Relleu escultòric de Camil Fàbregas a la façana de l'edifici

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

Observacions S'adjunten imatges de diverses escultures i/o monuments executats per Camil Fàbregas a 
Sabadell.

 
«Camil Fàbregas, escultor. Apunt biogràfic». Fundació Ars. [Consulta: 22 setembre 2015].
 
Entre la continuïtat i el trencament. Art a Sabadell. 1939-1959. Sabadell: Museu d'Art de 
Sabadell, 2000, p. 141 i ss.

«Museus en línia» (en català, castellà i anglès). Generalitat de Catalunya. [Consulta: 3 
juliol 2017].



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Al Doctor Sardà i Salvany
( 1948 )

A Anselm Clavé
( 1949 )

monuments.iec.catmonuments.iec.cat



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Camil Fàbregas ARU/M.165.EA

A l'alcalde Marcet
( 1974 )

monuments.iec.cat

A Gaietà Clausellas
( 1956 )

A Alexander Fleming
( 1960 )

monuments.iec.catmonuments.iec.cat



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de tres cases al carrer de Pau Claris ARU/M.166.CA

DADES BÀSIQUES

425128 y = 4599212Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5294219DF2959H0001IB 129 109 PB

5294220DF2959H0001DB 124 103 PB

5294221DF2959H0001XB 155 105 PB

Carrer  Pau Claris, de, 62-66



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de tres cases al carrer de Pau Claris ARU/M.166.CA

Conjunt / Ambient Les tres edificacions unifamiliars entre mitgeres, de planta baixa, que s'han conservat 
mostren clarament els dos objectius que proposaven aquestes tipologies arquitectòniques: 
creació d'un habitatge unifamiliar mínim, en una única planta amb jardi-pati posterior. La 
senzillesa d'aquest programa no exclou, com és el cas, la utilització dels referents 
estilístics del moment, en aquest cas la influència modernista, present en les reixes 
treballades de forja, la geometria i composició del coronament que inclou la barana i la 
incorporació d'elements decoratius de ceràmica vidriada, generalment de color verd, en 
les parts més significatives i com a òculs de ventilació del terrat a la catalana. Tampoc 
s'oblida la formació de l'accés amb el cancell tradicional.

Context Conjunt edificatori residencial situat dins l'àmbit urbà de l'eixample de la ciutat de Sabadell 
representatiu de les construccions d'habitatge tradicional que s'aixecaren a principis del 
segle XX tot mantenint les característiques formals i la presència d'elements decoratius 
dels estils imperants del moment: en aquest cas modernistes.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de les cobertes a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del conjunt. Es desconeix l'estat de conservació de 
l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el 
temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Tres habitatges unifamiliars (Cases Barates)

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt d’habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció contínua, 
realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli urbà, 
propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat del s. 
XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del rengle de cases be determinat per la seva 
estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, com a residència de les famílies obreres, vinculant el 
principi de fàbrica i habitatge seguint un model més evolucionat 
ornamentalment.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori, delimitat en el plànol normatiu, 
determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures, fusteries i elements ornamentals i 
decoratius



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de tres cases al carrer de Pau Claris ARU/M.166.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt i dels béns que individualment el conformen.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

- Disposició dels nivells dels forjats i estructures portants
- Cancell

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt de tres cases al carrer de Pau Claris ARU/M.166.CA

Pau Claris n.62 Pau Claris n.64

Google Google

ALTRES IMATGES

Pau Claris n.66

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa i Magatzem al carrer del Montseny ARU/M.167.CA

DADES BÀSIQUES

425547 y = 4600951Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5612113DG2051B

5612113DG2051B0001LU 512 747 PB+1

Carrer  Montseny, del, 125-127
Carrer  Ribot i Serra, 71



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa i Magatzem al carrer del Montseny ARU/M.167.CA

Conjunt / Ambient El conjunt que acull les dues tipologies diferenciades és producte de l'arquitectura de la 
postguerra (anys 1940-50) amb la voluntat d'integrar l'habitatge i l'activitat professional. 
Està integrat per un habitatge bifamiliar situat en cantonada i una nau magatzem 
construïts en etapes diferents.

La nau-magatzem, construïda al 1961, va ser aliena al negoci familiar de fusteria, només 
del 1949 fins el 1957 l'espai sota porxo va ser utilitzat com a magatzem, però l'empresa 
familiar estava ubicada al carrer de Paco Mutlló.

És important fer notar la composició classicista de l'habitatge bifamiliar realitzada, però, 
sota els trets racionalistes. La utilització de la façana plana en el llenguatge general; els 
emmarcaments de les obertures en pedra artificial; les línies referencials que accentuen 
l'horitzontalitat en la composició de la façana i el frontó de coronament, reforçat pel 
triangle format per la pedra artificial, determinen aquest exemple particular de construcció 
mixta.

Context Conjunt edificatori (1949 aprox.), obra de l'arquitecte sabadellenc Gabriel Bracons i Singla, 
amb front i accés al carrer del Montseny i un magatzem annex amb accés des del carrer 
de Ribot i Serra.

Ús actual Abandonat (portes i finestres tapiades)

Ús original/altres Habitatge bifamiliar i magatzem

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes. L'arrebossat en les dues 
construccions ha desaparegut pràcticament, aspecte que permet observar la precarietat 
dels materials ceràmics en la construcció portant (parament general d'obra ceràmica i 
llindes molt simples).

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt bifamiliar i nau magatzem

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del conjunt catalogat. Caldrà, però, 

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'interès es posar de manifest un model poc freqüent a Sabadell que 
consisteix en l'edificació consecutiva en dues parcel·les de l'habitatge i la 
nau magatzem, seguint llenguatges diferenciats però acomodats a 
l'Eixample.

El valor rau en la conformació de la cantonada entre dos carrers de 
l'Eixample de Sabadell a partir de dues parcel·les estretes. En la de 
cantonada situa l'habitatge i en l'altre la nau magatzem.

Destacar l'interès de la composició de la façana al carrer de Ribot i Serra, 
amb el cornonament egons un frontó molt expresiu.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa i Magatzem al carrer del Montseny ARU/M.167.CA

Estudi/s patrimonial MARCET BOADA, Núria: Estudi patrimonial dels béns immobles del c/ del Montseny 121-
123/125-127, c/ de Ribot i Serra, 71 - Sabadell. Abril 2022.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. Aquest estudi precisarà, si 
s’escau, els elements objecte de conservació.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Casa i Magatzem al carrer del Montseny ARU/M.167.CA

Montseny n.125-127 Ribot i Serra n.71 (Magatzem)

Google Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramon Puig Renom ARU/M.168.EA

DADES BÀSIQUES

425493 y = 4600927Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Garatge - Fleca Ramon Puig Renom

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5706624DG2050B0001LD 970 1399 PB+1

Carrer  Sant Francesc, de, 15-17-18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramon Puig Renom ARU/M.168.EA

- / Ramon Puig Renom

Elements Edifici bifamiliar amb garatge als baixos, de planta baixa i pis, construït en el moment 
d'eclosió del racionalisme de postguerra, tot i mantenir referents noucentistes clàssics. 

La factura compositiva s'aproxima al racionalisme amb la utilització de línies rectes 
integració d'obertures en continuïtat horitzontal i valors de simplicitat en totes les formes. 
Aquest aspecte es veu en l'articulació de les finestres de la planta i, sobretot en la 
sobrietat de la tribuna central, sense oblidar la forma, tipografia i posició del rètol 
identificador de la propietat. Per contra apareixen elements que formen part del llenguatge 
noucentista clàssic, com: l'estucat que conforma el frontó de coronament; l'acabat 
d'aquest coronament central, a base de teula corba; la cornisa que apareix a banda i 
banda de l'eix central, suportada per mènsules senzilles però distanciades de l'estil 
racionalista de la resta de la composició i, finalment l'aparició de la cornisa per damunt 
dels dos conjunts de tres finestres.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial i garatge als baixos

Cronologia a.1950

Ús original/altres Residencial i garatge als baixos

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé. Tot i això s'aprecien certes zones de 
l'arrebossat embrutades per efecte dels regalims de l'aigua de pluja que l'afecten en les 
parts que queden sota les finestres principalment.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge bifamiliar i garatge

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial que 
incorpora el garatge als baixos i que es materialitza a la postguerra 
preservant una imatge equilibrada i harmònica en la seva implantació 
urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Francesc, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica residencial i garatge, l'estil representatiu d’edificis 
construïts en aquest període del classicisme de postguerra, influenciat 
encara pel noucentisme.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de l'habitatge i el 
comerç, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant al carrer 
de Sant Francesc.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramon Puig Renom ARU/M.168.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes (ritme i proporció de les 
obertures, elements ornamentals i/o decoratius, tribuna, emmarcaments, fusteries 
originals, bara i reixa de la porta d'entrada, cornisa i frontó central amb relleu en forma 
triangular, així com el nom que consta damunt la porta d'accés al garatge i que preserva la 
tipografia original: "GARAGE FLECA Ramon Puig Renom", etc.)

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s Edifici bifamiliar de planta baixa i pis i resta de construccions delimitades  en el  plànol 
normatiu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Ramon Puig Renom ARU/M.168.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Guillem Matarranz ARU/M.169.EA

DADES BÀSIQUES

425203 y = 4600553Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5307001DG2050B0001JD 295 291 PB+2

Carrer  Sant Vicenç, de, 25
Carrer  Pius XI, de, s/n
Plaça  Mestre Olivella, del, 60



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Guillem Matarranz ARU/M.169.EA

Elements Construcció singular que ve definida per la forma allargada de la parcel·la i que determina 
un gran front longitudinal i una crugia estreta amb dues façanes laterals. 

L'edifici d'habitage unifamiliar disposa de planta baixa i dues plantes acabat amb una 
coberta a dues aigües amb teula àrab on el carener se situa a l'eix central de la façana 
longitudinal. La composició és equilibrada sota la influència del classicisme noucentista. 
Aquests aspectes es visualitzen en la forma de les obertures, acabades en arc les línies 
de cornisa referents; les balaustrades de les baranes laterals de coronament i la disposició 
d'esferes de pedra a la part final dels matxons d'aquestes baranes. Altrament són 
importants les pilastres, formades a partir d'un fals carreuat, els balcons i les seves 
baranes de forja així com el medalló decoratiu central.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i està aixecat 
sobre una parcel·la estreta, de forma allargada, amb el front al carrer de Sant Vicenç i 
façanes laterals al carrer del Papa Pius XI i a la plaça del Mestre Olivella.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1919

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentista; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda d’estil noucentista, promogudes per famílies 
benestants al llarg dels anys 1910-20, coincidint amb l’activitat comercial i 
productiva.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric del Centre i 
l'Eixample que es manifesta, des de la seva singularitat, en aquests 
carrers. Bona resolució de la cantonada.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana sota matriu 
noucentista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida 
a través del seu estil, envers l’entorn que es defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Guillem Matarranz ARU/M.169.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar a composició de les façanes en una solució característica
de cantonada en una parcel·la estreta (ritme i proporció de les obertures, elements 
ornamentals i/o decoratius, llindes ornamentades, balcons, baranes, reixes, coronament 
triangular, balaustrades de coronament en les façanes laterals, pilastres, etc.)

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de lers parts protegides, de forma raonada i justificada, no ha de ser 
obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i les fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa de Guillem Matarranz ARU/M.169.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de Sant Pau, 61-65 ARU/M.170.CA

DADES BÀSIQUES

425600 y = 4599544Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5898639DF2959H0001UB 195 276 PB+2

5898638DF2959H0001ZB 175 269 PB+2

5898637DF2959H0001SB 266 453 PB+2

Carrer  Sant Pau, de, 61-63-65



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de Sant Pau, 61-65 ARU/M.170.CA

Conjunt / Ambient El conjunt de les tres edificacions, pràcticament iguals, s'emmarca en el període final del 
segle XIX, en aquest moment de transició entre el llenguatge academicista i la influència 
de l'estil modernista. 

El conjunt és format per tres edificis de planta baixa i dos pisos on, els baixos i, en 
concret, les seves obertures originals, han estat modificades per encabir els garatges. En 
la composició s'aprecien els dos eixos verticals on es disposen les obertures, la presència 
dels balcons correguts tant a la planta primera com en la segona i la disposició dels 
emmarcaments i coronaments de l'edifici, seguint formes únicament geomètriques 
absentes pràcticament d'elements decoratius, llevat de les peces de ceràmica vidriada 
introduïdes en les parts més referents. Aquestes i les baranes treballades en forja són els 
únics elements modernistes que s'inclouen a les tres edificacions.

Context Conjunt edificatori format per tres edificis residencials entre mitgeres (cases de renda) 
construïts en una única operació al carrer de Sant Pau, al centre de la ciutat.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  Apart de la modificació dels baixos, ja esmentada, s'aprecien desperfectes en 
l'arrebossat, especialment a les parts del coronament de l'edifici amb el número 65, pel 
mal funcionament de l'evacuació de l'aigua de la coberta en el seu entroncament amb el 
baixant exterior. Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Conjunt de tres habitatges unifamiliars

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en la disposició d'edificis residencials de renda, entre 
mitgeres, construïts en promoció contínua, al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del teixit històric segons el model 
d'habitatges de renda que es manifesta, precisament, en carrers del Centre 
i l'Eixample.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record en el 
procés de transformació evolutiva de la ciutat des de finals del segle XIX 
amb els habitatges de renda.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment 
del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX, al Centre i l'Eixample, especialment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori de tres edificacions, delimitat en el 
plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures,tancaments i elements ornamentals i 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de Sant Pau, 61-65 ARU/M.170.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest conjunt.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Façanes i cobertes:
Preservar la composició de la/es façana/es, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al conjunt original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) 
amb els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.., així com la 
resta de característiques tipològiques identificatives del conjunt catalogat. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura / interiors:
No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest conjunt.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals per a la comprensió del conjunt); Ampliació; Millora

decoratius
- Disposició dels nivells dels forjats i estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Cases del carrer de Sant Pau, 61-65 ARU/M.170.CA

Sant Pau n.61 Sant Pau n.63

Google Google

ALTRES IMATGES

Sant Pau n.65

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Pau, 22 ARU/M.171.EA

DADES BÀSIQUES

425607 y = 4599628Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5797736DF2959H0001PB 401 957 PB+3

Carrer  Sant Pau, de, 22



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Pau, 22 ARU/M.171.EA

Elements Edifici residencial entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes, aixecat sota l'estil 
classicista de postguerra. 

La composició és perfectament equilibrada on domina una façana plana segons tres eixos 
verticals on se situen les obertures. Aquestes estan perfectament emmarcades i definides 
per damunt del pla general de la façana que és arrebossat en morter. Tots els 
emmarcaments (brancals, llindes i escopidors) són executats en pedra artificial. Els baixos 
també estan revestits de pedra artificial definint clarament un carreuat longitudinal. En 
aquests baixos es disposa una important porta d'accés, treballada en fusta, vidre i reixa de 
forja. 

La coberta és a dues aigües amb el carener situat en disposició paral·lela a la línia de 
façana i l'acabat d'aquesta coberta és en teula àrab.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1950

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. Tot i aixó hi ha zones que estan afectades per la brutícia 
general derivada dels agents climàtics i la pol·lució, tant en la pedra artificial com en 
l'arrebossat. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge expressada 
en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de rehabilitació contemporàniament.

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge plurifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau

Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
residencial entre mitgeres classicista de postguerra, materialitzat als anys 
1940-50 per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i 
harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sant Pau, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges de renda al centre com a model 
més generalitzat.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del front del carrer 
de Sant Pau, en aquest cas.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Pau, 22 ARU/M.171.EA

Informació històrica PASTOR BATALLA, Isidre: Estudi històric arquitectònic de l'edifici c, SantPau, 22, 
Sabadell. Agost 2022.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals.

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana, en els 
seus baixos,de manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi patrimonial

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics o 
associats als mateixos.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la 
volumetria, les façanes i l’estructura tipològica original.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici residencial entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sant Pau, 22 ARU/M.171.EA

Fotografia del context Fotografia aèria del context

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del front Fotografia del front

JAGJAG

Fotografia del front Fotografia dels baixos

JAGJAG



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Ribot i Serra, 82 ARU/M.172.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4600954Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5712710DG2051B0001IU 127 102 PB

Carrer  Ribot i Serra, de, 82
Carrer  Montseny, del, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Ribot i Serra, 82 ARU/M.172.EA

Elements És una senzilla construcció de planta baixa, aixecada sota la influència dels habitatges 
obrers unifamiliars que constituien, moltes vegades, les cases de rengle i que 
s'emmmarquen -en aquest cas- dins el període noucentista. Alguns referents estilístics es 
troben en les reixes de forja; les llindes dels emmarcaments de les obertures; la línia de 
coronament general i l'acabat central del mateix coincident amb l'extrem del carener de la 
coberta a dues aigües, realitzat amb un pinacle prefabricat en ceràmica coronat per una 
esfera.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i se situa damunt 
una parcel·la estreta i allargada amb front al carrer de Ribot i Serra i, façana longitudinal al 
carrer del Montseny.

Ús actual Residencial

Cronologia 1926

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda unifamiliars, en PB, amb certes reminiscències 
noucentistes.

Part del valor significatiu d'un rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació a la 
industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres que 
treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i habitatge.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la imatge original de 
front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert transformacions i 
canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment en època 
contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Ribot i Serra, 82 ARU/M.172.EA

(justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Ribot i Serra, 82 ARU/M.172.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sallarès i Pla, 106 ARU/M.173.EA

DADES BÀSIQUES

426083 y = 4599403Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6196026DF2969H0001ZQ 64 103 PB+1

Carrer  Sallarès i Pla, de, 106



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sallarès i Pla, 106 ARU/M.173.EA

Elements Construcció senzilla, de planta baixa i pis, que formava part d'un conjunt de sis habitatges 
(cases de cos) ordenats en filera i executats sota el període del noucentisme. La resta 
dels habitatges unifamiliars que la formaven han patit transformacions més o menys 
importants. Tot i això s'endevina l'operació de conjunt a través de referències clares com 
la cornisa de coronament que unifica l'alçada de les sis construccions primitives. 

La que disposa el número 106 és la que millor ha preservat la seva essència formal. En 
planta baixa es disposa la porta d'accés, de fusta i de dos fulls, amb una finestra on prima 
la seva horitzontalitat i que és protegida, externament, per una reixa de forja. A la planta 
pis, damunt la porta d'entrada se situa un important finestral obert al balcó, Aquest 
element presenta, també, una interessant barana de forja. A l'esquerra d'aquesta obertura 
i sobre un pany cec apareix l'element més característic d'aquest edifici. Es tracta d'un 
relleu de terracota, amb un bust a la part central i que té una decoració perimetral amb 
motius vegetals que conforma aquest element. Per damunt del finestral una senzilla 
decoració, també en terracota, sobre la llinda. Finalment, abans de la cornisa de 
coronament hi ha els dos òculs de ventilació del terrat a la catalana. Una cornisa delimita i 
unifica l'alçada final de l'edificació i de tot el conjunt, en les finques on no hi hagut una 
alteració del volum de la construcció primitiva.

Context L'edifici entre mitgeres i que formava part d'un conjunt de cases de rengle al carrer de 
Sallarès i Pla, números del 106 al 116, que s'ha vist distorsionat per les transformacions 
sofertes en la resta dels habitatges unifamiliars que la composen, es troba a l’àrea urbana 
de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1919

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana, especialment en el sòcol.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura tradicional amb motius noucentistes; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé interessant en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució 
dels habitatges de renda unifamiliars, de PB+1, amb certes reminiscències 
noucentistes com el medalló en terracota.

Part del valor significatiu d'un rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació a la 
industrialització tèxtil llanera, com a residència de les famílies obreres que 
treballaven en vapors propers, vinculant el principi de fàbrica i habitatge.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sallarès i Pla, 106 ARU/M.173.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció; Ampliació (sempre que el planejament general ho permeti); 
Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Façanes/Coberta Es preserva el relleu en terracota i les reixes de forja de la barana del
balcó i la finestra que apareixen a la façana.

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.

L’estudi patrimonial precisarà, si s’escau, altres elements objecte de conservació. En 
aquest sentit és important integrar en la nova construcció elements característics i 
identificadors associats als valors del bé, com els relleus en terracota, la barana i la reixa 
de forja, i que podran ser objecte de recol·locació, desplaçament o conservació al Museu 
d’Història de Sabadell (MHS).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la contribució en la preservació de la imatge original de 
front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert transformacions i 
canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment en època 
contemporània.

Element/s NP 5. DOCUMENTAL
Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

NP 3. PARCIAL
Elements arquitectònics de la façana:
- Relleu en terracota  amb el bust del promotor dins una orla
- Reixes de forja de la barana del balcó i la finestra



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Sallarès i Pla, 106 ARU/M.173.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sallarès i Pla, 102 ARU/M.174.EA

DADES BÀSIQUES

426079 y = 4599411Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6196024DF2969H0001EQ 140 175 PB+1

Carrer  Sallarès i Pla, de, 102



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sallarès i Pla, 102 ARU/M.174.EA

Elements Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta i baixa i pis, que s'emmarca -segurament- 
en el període del classicisme de postguerra.

Respon als cànons clàssics del moment: utilització del revestiment de pedra artificaial; 
disposició de l'aplacat en els baixos formant carreuat i incidint en el ritme horitzontal; 
disposició d'una tribuna a la planta principal; fusteries de fusta emmarcades; reixes de 
forja amb motius de l'arquitectura clàssica; balustrada de coronament; reforçament de les 
línies horitzontals; fusteries de fusta i persianes enrotllables.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1945

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Classicisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant en la lectura d'una època en l'evolució dels habitatges de 
renda de composició classicista, promogudes amb una bona execució 
pràctica en el període de postguerra.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Sellarès i Pla, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb 
l’entorn.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en aquest 
període del classicisme de postguerra, mostrant els tractaments externs 
del moment.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges unifamiliars de rellevància 
social.

Bé interessant per la contribució de l’arquitectura de postguerra que, en els 
seus estils, encaixa de manera diferenciada en el caràcter harmònic del 
paisatge urbà del moment, contribuint a la consolidació del front del carrer 
de Sellarès i Pla.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sallarès i Pla, 102 ARU/M.174.EA

Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Façanes/Coberta Tractament de la mitgera de la dreta fins la materialització d'una nova construcció que la 
comparteixi.

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. 

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la voluntat 
d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats als 
valors de cadascun dels béns, en funció del seu estil i/o període.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa del carrer de Sallarès i Pla, 102 ARU/M.174.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 9-11 ARU/M.175.EA

DADES BÀSIQUES

425233 y = 4600742Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5310505DG2051B0001RU 298 179 PB+1

Carrer  Vila Cinca, de, 9-11



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 9-11 ARU/M.175.EA

Elements Es tracta d'una construcció senzilla que respon a un habitatge unifamiliar amb jardí 
davant, aixecat en el període del noucentisme, i esdevé un dels pocs exemples que 
encara resten a la ciutat. 

Disposa d'una tanca d'accés sobre l'alineació del carrer. Aquesta està formada per un 
basament d'obra on se situen cinc pilastres que permeten la col·locació de les reixes de 
forja que donen lloc, també, a les dues portes (principal-central) i lateral. Un espai interior 
determina el jardí i, a continuació es disposa l'edifici que està aixecat sobre aquest nivell. 

La construcció ve conformada per un atri d'accés al que s'accedeix per unes escales i que 
queda emmarcat per dues columnes jòniques. A banda i banda es disposen, 
simètricament, els dos finestrals, amb fusteries de fusta i persianes de llibret i, a l'extrem 
dret, una porta per accedir directament a la planta pis. La planta pis manté la configuració 
establerta pels tres eixos verticals de composició on es disposen, al centre la balconada 
que contorneja l'atri, amb una barana de balustres i els dos finestrals a banda i banda. 
Finalment una senzilla cornisa separa la barana del terrat que està configurada per un 
acroteri central i dues balustrades, a cada costat per tal de mantenir la simetria. 

El tractament de la façana està determinat per un arrebossat de morter de calç on s'han 
treballat un conjunt d'esgrafiats que conformaven la decoració general de la façana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al 
carrer de la Vila Cinca. L'edifici amb el jardí davant queda endarrerit respecte el front 
edificatori que conforma l'alineació del carrer. Aquest fet provoca l'aparició d'una mitgera 
important sense tractar que distorsiona la imatge general d'aquesta tipologia edificatòria.

Ús actual Residencial

Cronologia 1910

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de la façana.

Entorn/Jardí El jardí està totalment abandonat.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Situació de risc Altres riscos;  Degradació que pugui donar lloc a runa irreversible

Estat conservació Dolent 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia sota el noucentisme: l'habitatge 
unifamiliar amb jardí davant, entre mitgeres, que es materialitza a inicis del 
XX, sota una imatge diferenciada en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic de casa i jardí davant diferent de l’entorn.

Bé d’interès el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, derivada de l’arquitectura noucentista i, especialment, per a la 
disposició d’un jardí davant la casa que queda retranquejada respecte el 
front del carrer.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 9-11 ARU/M.175.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. 

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la voluntat 
d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats als 
valors del bé, o el trasllat d'aquests al Museu d'història de Sabadell, si s'estima convenient.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva d'un model 
d'habitatge, casa més jardí davant, poc extès a Sabadell.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de casa més jardí davant, amb personalitat 
definida a través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Vila 
Cinca.

Element/s NP 5. DOCUMENTAL
Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

NP 3. PARCIAL
Reixes i baranes originals



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 9-11 ARU/M.175.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 13 ARU/M.176.EA

DADES BÀSIQUES

425238 y = 4600745Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5310504DG2051B0001KU 113 114 PB+1

Carrer  Vila Cinca, de, 13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 13 ARU/M.176.EA

Elements Es tracta d'una construcció senzilla que respon a un habitatge unifamiliar amb jardí 
davant, aixecat en el període del noucentisme, i esdevé, amb la construcció del seu costat 
esquerra, un dels pocs exemples que encara resten a la ciutat. 

Disposa d'una tanca d'accés sobre l'alineació del carrer formada per un basament d'obra 
delimitat per les dues pilastres en l’extrem. Aquestes permeten la col·locació de la reixa de 
forja que dona lloc, també, a la porta d’accés. Un espai interior determina el jardí, avui 
totalment pavimentat i sense pràcticament cap element vegetal i, a continuació es disposa 
l'edifici que està aixecat sobre aquest nivell. 

La construcció ve conformada en planta baixa per una porta d’accés a la que s'accedeix 
per unes escales i una finestra amb fusteria de fusta i persianes de llibret. La planta pis 
està definida per un únic eix central de composició on se situa un gran finestral obert a 
una balconada de planta semicircular. Finalment una senzilla cornisa separa la barana del 
terrat que està configurada per un acroteri central i dues balustrades, a cada costat per tal 
de mantenir la simetria. El tractament de la façana està determinat per un arrebossat de 
morter de calç.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al 
carrer de la Vila Cinca. L'edifici amb el jardí davant queda endarrerit respecte el front 
edificatori que conforma l'alineació del carrer. Aquest fet provoca l'aparició d'una mitgera 
important que ha estat tractada de forma neutra.

Ús actual Residencial

Cronologia 1912

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia sota el noucentisme: l'habitatge 
unifamiliar amb jardí davant, entre mitgeres, que es materialitza a inicis del 
XX, sota una imatge diferenciada en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic de casa i jardí davant diferent de l’entorn.

Bé d’interès el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, derivada de l’arquitectura noucentista i, especialment, per a la 
disposició d’un jardí davant la casa que queda retranquejada respecte el 
front del carrer.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva d'un model 
d'habitatge, casa més jardí davant, poc extès a Sabadell.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 13 ARU/M.176.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justiifcadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. 

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la voluntat 
d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats als 
valors del bé, o el trasllat d'aquests al Museu d'història de Sabadell, si s'estima convenient.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de casa més jardí davant, amb personalitat 
definida a través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Vila 
Cinca.

Element/s NP 5. DOCUMENTAL
Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

NP 3. PARCIAL
Reixes i baranes originals



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Vila Cinca, 13 ARU/M.176.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Josep Renom, 14 ARU/M.177.EA

DADES BÀSIQUES

425441 y = 4600363Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5506016DG2050B0001SD 234 319 PB+1

Carrer  Josep Renom, de, 14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Josep Renom, 14 ARU/M.177.EA

Elements Es tracta d'una construcció senzilla que respon a un habitatge unifamiliar amb jardí 
davant, aixecat en el període del noucentisme. Esdevé, amb les altres dues construccions 
del carrer de la Vila Cinca, un dels pocs exemples que encara resten a la ciutat. 

Disposa d'una tanca d'accés sobre l'alineació del carrer formada per un basament d'obra 
amb quatre pilastres. Aquestes permeten la col·locació de les reixes i portes de forja 
situades, en aquest segon cas a la part central i als dos laterals. Un espai interior 
determina el jardí, avui totalment abandonat. 

A continuació es disposa l'edifici que està aixecat sobre aquest nivell. La construcció ve 
conformada en planta baixa per un atri longitudinal que suporta una passera superior i que 
es trona sustentat per dues columnes ben treballades sota la influència de l’estil toscà. La 
planta pis es comunica, externament, per dues escales laterals que arrenquen des del 
jardí. La façana presenta, en aquest nivell, quatre obertures segons els respectius eixos 
verticals de composició. Finalment una senzilla cornisa separa la barana del terrat que 
està configurada per un acroteri central en corba per posar en relleu la centralitat i la 
simetria compositiva. El tractament de la façana està determinat per un arrebossat de 
morter de calç.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al 
carrer de Josep Renom. L'edifici amb el jardí davant queda endarrerit respecte el front 
edificatori que conforma l'alineació del carrer. Aquest fet provoca l'aparició de dues 
mitgeres importants sense tractar adequadament, aspecte que distorsiona la imatge 
general d'aquesta tipologia edificatòria.

Ús actual Abandonat

Cronologia 1900

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes molt importants en els arrebossats i en altres parts significatives 
de la façana i que poden revestir un deteriorament irreversible d'aquest bé.

Entorn/Jardí El jardí està totalment abandonat des de fa temps.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Situació de risc Altres riscos;  Runa

Estat conservació Molt dolent;  Això es reflecteix, especialment, en les façanes i, molt possiblement, ens està 
indicant deterioraments a escala diversa en les estructures interiors, així com en la 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia sota el noucentisme: l'habitatge 
unifamiliar amb jardí davant, entre mitgeres, que es materialitza a inicis del 
XX, sota una imatge diferenciada en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Josep Renom, on s’articula un 
llenguatge arquitectònic de casa i jardí davant diferent de l’entorn.

Bé d’interès el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica, derivada de l’arquitectura noucentista i, especialment, per a la 
disposició d’un jardí davant la casa que queda retranquejada respecte el 
front del carrer.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Josep Renom, 14 ARU/M.177.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la voluntat 
d’integrar en la nova construcció elements característics i identificadors associats als 
valors del bé, o el trasllat d'aquests al Museu d'història de Sabadell, si s'estima convenient.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva d'un model 
d'habitatge, casa més jardí davant, poc extès a Sabadell.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de casa més jardí davant, amb personalitat 
definida a través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de 
Josep Renom.

Element/s NP 5. DOCUMENTAL
Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.

NP 3. PARCIAL
Reixes i baranes originals



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Josep Renom, 14 ARU/M.177.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí a la carretera de Prats de Lluçanès ARU/M.178.EA

DADES BÀSIQUES

425108 y = 4600882Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5211008DG2051B0001QU 388 380 PB+1

Carretera  Prats de Lluçanès, de, 45-47
Carrer  Lluís Carreras, de, s/n
Plaça  Creu Alta, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí a la carretera de Prats de Lluçanès ARU/M.178.EA

Elements Habitatge unifamiliar amb jardí, de planta baixa i pis i coberta principal a dues aigües 
acabada en teula àrab. La construcció respon als criteris del període on es materialitzaven 
projectes en parcel·les grans que permetien la disposició de l'habitatge unifamiliar amb 
jardí. 

L'edificació destaca pel tractament de les cobertes i el seu ràfec perimetral, així com pel 
coronament amb teula de les xemeneies, tot això sota la influència noucentista. Destaca, 
també, la configuració de la tanca perimetral que envolta el jardí, tot i la seva factura 
senzilla, així com la del propi jardí. En aquest cas l'espai exterior que representa està 
perfectament tractat.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1935

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Entorn/Jardí El jardí interior està cuidat i disposa de manteniment predictiu.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme popular; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant al tractar-se d'una tipologia sota el noucentisme: l'habitatge 
unifamiliar amb jardí perimetral, amb una mitgera, sota una imatge 
diferenciada en la seva implantació urbana.

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica, derivada de 
l’arquitectura noucentista i, especialment, per a la disposició d’un jardí 
perimetral.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva d'un model 
d'habitatge noucentista, casa més jardí, poc preservat a la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de casa més jardí perimetral, amb 
personalitat definida a través del seu estil, envers la posició que ocupa.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí a la carretera de Prats de Lluçanès ARU/M.178.EA

(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Façanes/Coberta En aquest cas és important tenir present el tractament correcte de la mitgera de l'edificació 
veïna.

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí a la carretera de Prats de Lluçanès ARU/M.178.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Calassanç Duran, 140-142 ARU/M.179.EA

DADES BÀSIQUES

426420 y = 4599153Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6593003DF2969H0001TQ 1190 766 PB+1

Carrer  Calassanç Duran, 140-142



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Calassanç Duran, 140-142 ARU/M.179.EA

Elements Habitatge unifamiliar amb jardí, de planta baixa i pis, aixecat en una finca gran sota la 
influència del noucentisme. La construcció, tot i la seva senzillesa general, presenta les 
característiques derivades dels referents noucentistes del moment, com: el joc de 
cobertes a dues aigües, acbades en teula àrab i conformant importants ràfecs; la 
presència de les fusteries de fusta, treballades a partir de formes geomètriques i la 
disposició dels elements de forja com a reixes i especialment, la porta cancel·la d'accés, 
realitzada en forja i fent notar encara certes reminiscències modernistes.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1931

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé. Tot i això, la façana principal amb front al 
carrer presenta algun desperfecte en l'arrebossat, especialment en el contacte amb el 
revestiment de pedra del sòcol.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar amb jardí

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant al tractar-se d'una tipologia sota el noucentisme: l'habitatge 
unifamiliar amb jardí perimetral, amb una mitgera, sota una imatge 
diferenciada en la seva implantació urbana.

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica, derivada de 
l’arquitectura noucentista i, especialment, per a la disposició d’un jardí 
perimetral.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva d'un model 
d'habitatge noucentista, casa més jardí, poc preservat a la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de casa més jardí darrera, amb personalitat 
definida a través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de 
Calassanç Duran.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Calassanç Duran, 140-142 ARU/M.179.EA

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de L'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa amb jardí al carrer de Calassanç Duran, 140-142 ARU/M.179.EA

Fotografia del bé Porta cancel·la de forja

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 29 ARU/M.181.EA

DADES BÀSIQUES

425272 y = 4600778Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5310310DG2051B0001FU 145 199 PB+1

Carrer  Vila Cinca, de, 29



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 29 ARU/M.181.EA

Elements Edifici d'habitatge unifamiliar de planta baixa i pis construït sota la influència noucentista. 
La composició segueix els criteris clàssics d'aquest estil i es veu reflectida per l'ús de la 
simetria. 

La planta baixa s'articula a partir d'una finestra que es disposa en l'eix central i dues portes 
d'accés, a banda i banda. En una d'elles se segueix el model del tradicional cancell. Les 
fusteries són de fusta treballada i, en el cas de la finestra, disposa d'una reixa de forja amb 
motius vegetals. Sobre el conjunt del parament arrebossat en morter de calç destaca el 
sòcol format per una ornementació que simula un tractament abuixardat, realitzat amb 
morter de calç. 

La planta pis està ordenada a partir d'un únic gran finestral obert a una balconada formada 
per tres arcs lobulats en planta, amb una interessant barana de forja de clara factura 
modernista. El coronament s'inicia a partir d'una cornisa plenament academicista on 
quatre mènsules suporten l'esmentada cornisa coronada per teula àrab. Al damunt, la 
barana de la coberta amb l'acroteri central en arc i dues tramades, a cada costat, 
formades per balustres. Els matxons intermitgos estan coronats per les respectives 
esferes de pedra.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia 1920

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia arquitectònica, l'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, de PB+1, que es materialitza dins el període 
noucentista. Preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica 
en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana sota matriu 
noucentista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva des de finals del 
s. XIX amb la implantació d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, 
especialment en el noucentisme.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 29 ARU/M.181.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes (ritme i proporció de les 
obertures, elements ornamentals i/o decoratius, balcó, barana i reixes de forja, cancel·la, 
fusteries originals, ràfec, coronament amb balustrada i frontó central, etc.)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet i que, en tots els 
casos, hauran de preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva 
catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial, amb personalitat definida a través del seu 
estil, envers la posició en el front del carrer de Vila Cinca.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i les fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 29 ARU/M.181.EA

Imatge aèria

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 38-40 ARU/M.182.EA

DADES BÀSIQUES

425315 y = 4600809Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5410301DG2051B0001ZU 117 299 PB+2

Carrer  Sant Miquel, de, s/n
Carrer   Vila Cinca, de, 38-40



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 38-40 ARU/M.182.EA

Elements Edifici d'habitatges originàriament de planta baixa i pis i que posteriorment -en els anys 
1940- seria remuntat a la part que dona al carrer de Sant Miquel amb una segona planta. 
La construcció s'emmarca en el període on flueix el noucentisme i presenta, com altres 
casos assenyalats, elements de transició -com les reixes de forja- que són plenament 
modernistes. 

La façana principal està encarada al carrer de Vila Cinca. Està format per una estructura 
de dues crugies edificatòries que es reflecteixen en planta baixa i pis. Les fusteries són de 
fusta treballada. Es disposen tres portes d'accés als habitatges, totes elles ben treballades 
segunt els models del classicisme que imperava de la influència de l'arquitectura 
centreeuropea, esecialment arran de la Darmstadt de principes del segle XX. Un sòcol 
senzill recorre les dues façanes i totes les obertures són coronades, a la part de la llinda, 
amb motius florals plenament noucentistes. A la planta primera es presenten dues 
balconades amb dos finestrals a cadascuna i responent al mateix tractament esmentat 
pels baixos: fusteries de fusta i vidre sota influència centreeuropea i llindes amb motius 
florals, totalment noucentistes. El coronament s'inicia a partir d'una senzilla cornisa que 
conforma l'acroteri central donant lloc al desenvolupament general de la barana.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell i conforma la 
cantonada entre els carrer de Vila Cinca i de Sant Miquel.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1915

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  L'edifici o part del mateix ha estat objecte de rehabilitació contemporàniament.

Estil i Època Noucentisme tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, que es materialitza en període noucentista. Preservació d'uns 
valors o una imatge equilibrada i harmònica en la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’interès, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica, manifestada principalment a través de la 
simplicitat en la composició i el tractament de la façana sota matriu 
noucentista.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 38-40 ARU/M.182.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Es permet la reordenació compositiva de les obertures que han modificat la façana que 
han modificat la façana, de manera justificada i d'acord amb les conclusions de l'estudi 
patrimonial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i les fusteries
- Nivells dels forjats
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 38-40 ARU/M.182.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 14-16 ARU/M.183.EA

DADES BÀSIQUES

425267 y = 4600755Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5409201DG2050B0001RD 295 324 PB+1

Carrer  Montllor i Pujalt, de, s/n
Carrer  Vila Cinca, de, 14-16



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 14-16 ARU/M.183.EA

Josep Vila i Juanicó, arquitecte

Elements Edifici residencial en cantonada, de planta baixa i pis, aixecat dins el període del primer 
racionalisme. La influència d'aquest corrent estilístic es mostra clarament en la composició 
de la façana a partir de la utilització de línies rectes i l'absència d'elements ornamentals. 

La façana presenta una planeïtat alterada pels emmarcaments austers de les obertures -
que determinen els eixos de composició vertical- i la presència de dos balcons realitzats 
de manera senzilla, només presents a la planta pis de la façana principal. Les baranes 
dels mateixos, a l'igual que les reixes de les finestres de la planta baixa són molt simples a 
base, únicament, d'elements lineals. El pla central de la façana frontal ve determinat pel 
gran finestral que il·lumina l'escala interior de distribució. Aquesta parta s'allarga en 
vertical per determinar la preeminència d'aquest cos en la composició.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Conforma la 
cantonada entre els carrers de Vila Cinca i de Montllor i Pujalt. El front de l'edifici i l'accés 
és pel carrer de Vila Cinca.

Ús actual Residencial

Cronologia 1932

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials que, en etapa noucentista, estableixen una 
composició que denota la influència del primer racionalisme.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn, 
resolent a cantonada.

Bé d’interès on el valor resideix, principalment, en l'estructura tipològica i la 
composició derivada de l’arquitectura que es troba entre el noucentisme i el 
racionalisme, expressada en la simplicitat en el tractament de les façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model social als anys 1930.

Bé interessant per la identificació singular que representa, com a model 
arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a través 
del seu estil, envers la posició en la cantonada dels carrers de Vila Cinca i 
de Montllor i Pujalt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 14-16 ARU/M.183.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.  

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé (plana, inclinada o mixta), sempre 
que un projecte aprovat subjecte a ordenació volumètrica, no l’afecti.

En la mesura que sigui possible es retirarà la cadireta metàl·lica ancorada i el cablejat aeri 
que afecten la façana.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, en tots els casos, hauran de preservar els valors tipològics i 
formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i les fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 14-16 ARU/M.183.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorGoogle

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 6-8 ARU/M.184.EA

DADES BÀSIQUES

425239 y = 4600725Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5309302DG2050B0001WD 173 281 PB+1

Carrer  Vila Cinca, de, 6-8



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 6-8 ARU/M.184.EA

Elements Edifici residencial entre mitgeres, de planta baixa i pis i coberta a dues aigües, que 
s'edifica sota la influència del noucentisme però que es construeix mostran un repertori 
d'utilització de recursos procedents de l'arquitectura classicista. 

Això es mostra en els aspectes següents: diferenciació entre la planta baixa i la planta 
principal a partir del tractament de la façana utilitzant, de manera molt determinant, unes 
línies continues de carreus que sense ser de pedra, volen oferir la imatge dels baixos en 
els edificis benestants construïts a partir d'elements de pedra. Una línia a mode de fris 
decorat a partir d'una repetició de flors separa la planta primera dels baixos. 

La planta pis presenta tres grans finestrals establerts a partir de la composició simètrica 
que conformen els eixos determinants de l'edifici, amb les respectives baranes integrades 
i formades per balustres clàssisc. Totes tres obertures estan relligades pels 
emmarcaments decoratius que envolten les respectives llindes i gran part dels brancals. 

Finalment una important cornisa de factura acadèmica conforma el coronament de la 
façana principal.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1932

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials d’estil noucentista, sota cànons de 
composició neoclàssica, promogudes per famílies benestants al llarg dels 
anys 1920-30.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de Vila Cinca, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura eclèctica, amb una imatge externa que reflecteix els recursos 
decoratius emprats.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social d'edificis d'habitatges 
entre mitgeres, promoguts per famílies benestants.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Vila Cinca.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 6-8 ARU/M.184.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior (obra vista i/o revestiments) amb 
els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, no ha 
de ser obstacle a l'ampliació i/o compartimentació de l'ús (per exemple passar d'habitatge 
unifamiliar a bifamiliar), sempre que el planejament general ho permeti i no es malmetin 
els valors pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius i les fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala

NP 5. DOCUMENTAL
Espais lliures de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Vila Cinca, 6-8 ARU/M.184.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Latorre, 79 (Gran Via) ARU/M.185.EA

DADES BÀSIQUES

425160 y = 4601420Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6091703DF2969H0001JQ 190 207 PB+1

(Gran Via), 79
Carrer  Latorre, de, 79



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Latorre, 79 (Gran Via) ARU/M.185.EA

Elements Edifici unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis, aixecat plenament dins el període 
modernista. 

La construcció es conforma segons dos eixos de composició vertical on es disposen les 
obertures. La planta baixa presenta una porta d'accés i que interiorment conforma el 
tradicional cancell, més una finestra. Tant la porta com la finestra estan treballades en 
fusta. En el cas de la porta disposa una tarja superior de forja, realitzada sota la influència 
modernista i la finestra també disposa d'una reixa amb motius plenament modernistes. Cal 
fer notat externament la presència d'un sòcol realitzat a base d'encaixat de mamposteria 
vista i ben rejuntada. Entre el sòcol i la resta del parament, acabat amb un arrebossat de 
morter de calç, apareix un fris executat a base d'una franja de tres filades de rajola 
vidriada verda. Els emmarcaments de les obertures de la planta baixa són realitzats a 
base de motius i zenefes. 

La planta pis presenta dues obertures, una finestra i un finestral amb sortida al balcó. 
Ambdues obertures estan tractades externament en la part de la imatge exterior, per uns 
esgrafiats decoratius en les llindes. 

Finalment el coronament s'inicia a partir d'una important cornisa que conforma un ràfec en 
voladiu i una barana superior delimitada per una successió de merlets, seguint els cànons 
de la factura modernista.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament a la 
Gran Via (carrer de Latorre). Precisament la diferència d'escala entre els edificis originals 
com el que ens ocupa (planta baixa i pis) i les noves edificacions d'habitatges plurifamiliars 
aixecats en el decurs dels anys 1960 i 1970 (planta baixa i set pisos) ha distorsionat 
completament els valors patrimonials singulars d'aquestes edificacions primerenques.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1910

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials entre mitgeres amb influències modernistes, 
al llarg dels anys 1900-10, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Part del valor significatiu d'un rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Latorre, 79 (Gran Via) ARU/M.185.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

presència d’elements decoratius.

Bé interessant en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació a 
la industrialització tèxtil llanera, com a residència dels contramestres i 
quadres tècnics.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la imatge original de 
front edificatori amb identitat (Gran Via) en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Latorre, 79 (Gran Via) ARU/M.185.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Ribot i Serra, 154 ARU/M.187.EA

DADES BÀSIQUES

425347 y = 4601151Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5514720DG2051B0001TU 224 143 PB

Carrer  Ribot i Serra, de, 154
Carrer  Vallcorba, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Ribot i Serra, 154 ARU/M.187.EA

Elements Destaquem aquest habitatge obrer en cantonada pel valor de la tipologia que es va portar 
a terme des de la primera dècada fins a finals del primer quart del segle XX, en aplicació 
de la legislació de les Cases Barates. 

La construcció que ens ocupa es disposa en planta baixa, seguint el programa d'habitatge 
mínim, amb un accés central i dues finestres situades a banda i banda del mateix. Una 
senzilla línia referencial de cornisa conforma el coronament que es fa visible a la façana 
lateral (carrer de Vallcorba) amb identificació dels dos plans de la coberta a dues aigües. 
La part posterior està constituïda per un pati o eixida, seguint l'esquema tradicional.

Context L'edifici entre mitgeres es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, conformant la 
cantonada entre els carrers de Ribot i Serra, on disposa l'accés i de Vallcorba. L'edifici 
tanca una operació d'habitatges obrers en filera que encara es pot identificar clarament a 
través de la presència dels habitatges veïns. Alguns, però, han estat remuntats amb una 
nova planta (PB+1) i/o modificats en la seva composició original.

Ús actual Residencial

Cronologia a.1920

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura tradicional obrera. Cases barates; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent d'una època on aquesta tipologia destaca com a model en 
l'evolució de l’habitatge obrer, de PB entre mitgeres, reflex de l’activitat 
industrial de la ciutat que incideix en aquesta tipologia d'habitatge.

Part del valor significatiu d'un rengle, tot i fragmentat, be determinat per 
l'estructura parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor 
és essencial en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts 
edificatoris de qualitat.

El valor resideix, principalment, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu mostrat en el model seriat -reflectit en el front de façanes- i 
com a reflex de les tècniques constructives del moment, sense excloure la 
presència d’elements decoratius.

Element referent en el context sociocultural i etnològic per la seva 
vinculació a la industrialització tèxtil llanera, com a residència de les 
famílies obreres que treballaven en vapors propers, vinculant el principi de 
fàbrica i habitatge.

Bé referent per la contribució en la preservació de la imatge original de 
front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert transformacions i 
canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment en època 
contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Ribot i Serra, 154 ARU/M.187.EA

Informació històrica Les cases barates foren cases de propietat o de lloguer que van ser edificades acollint-se 
a legislació específica, durant l'últim terç del segle XIX i el primer terç del segle XX, amb 
ajuts oficials o préstecs a baix interès, i dirigides a la classe obrera o mitjana baixa de 
l'època. Normalment eren d'una o dues plantes i se situaven a les rodalies de les ciutats, 
en espais poc urbanitzats i en terrenys de baix cost, per facilitar als seus habitants 
(propietaris o llogaters) una vida més confortable i sostenible, tant des del punt de vista 
sanitari com mediambiental. Aquests habitatges de baixa densitat constructiva, es 
gestionaven en règim cooperatiu o vinculades a institucions públiques (ajuntaments, 
partits polítics...)

La seva història comença a mitjans del segle XIX amb la Ley de Arrendamientos a 
Espanya o la Labouring Houses Act al Regne Unit o la creació de la Societé française des 
habitations à bon marchè a França (1889). Hi hagué moviments similars a Bèlgica, 
Holanda, Àustria, Itàlia... encara que no tenien, en aquesta època, legislació específica, 
però sí normativa i reglaments que facilitaven la construcció d'habitatges similars.

Aquestes construccions s'estenen pels municipis obrers de Catalunya, fonementalment a 
partir del 1911, quan es promulga la primera Ley de Casas Baratas. El 1921 s'aprova la 
segona Ley de Casas Baratas, que el 1925 es fa extensiva a la classe mitjana per reial 
decret en temps de la Dictadura de Primo de Rivera. El 1926 el partit socialista col·labora 
estretament amb la Doctrina Cooperativista i recolza el desenvolupament de diverses 
cases barates a l'estat espanyol, com és el cas de les Casas Baratas Pablo Iglesias.

A l'inici de la dècada dels anys 30 durant la Segona República Espanyola se suspèn la 
tramitació d'expedients d'ajut a les cases barates. Es mantenen algunes accions de 
titularitat privada seguint el model oficial, especialment a Catalunya i al País Basc, en un 
context de canvis socials, polítics i econòmics trepidants i, molt sovint, radicals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa al carrer de Ribot i Serra, 154 ARU/M.187.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia aèria cantonada

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Capella ARU/M.188.EA

DADES BÀSIQUES

426174 y = 4599541Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6298026DF2969H0001MQ 238 152 PB+1

Carrer  Riego, de, 103



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Capella ARU/M.188.EA

Josep Renom i Costa, arquitecte / Josep Capella i Mimó, promotor

Elements L'edifici d'habitatge unifamiliar respon a l'estructura senzilla aixecada en parcel·la estreta, 
amb cancell interior i seguint una composició regular però amb l'expressió del modernisme 
en la façana. Això es veu en els esgrafiats de les llindes de les obertures; en les fusteries 
i, especialment, en les reixes de la finestra de la planta baixa i el balcó de la planta pis. 

La coberta és a dues aigües i acabada amb teula àrab.

Context L'edifici entre mitgeres, de planta baixa i pis i pati posterior, que es troba a l’àrea urbana 
de la ciutat de Sabadell, concretament al districte del Centre.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia a.1913

Ús original/altres Habitatge unifamiliar

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de 
les construccions residencials entre mitgeres modernistes, al llarg dels 
anys 1900-10, coincidint amb l’activitat comercial i productiva.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana a partir de la seva implantació singular, on s’articula 
un llenguatge arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic 
amb l’entorn.

Bé d’especial interès on el valor resideix en l’estructura tipològica; també 
reflectida en les façanes, amb la presència d’elements inherents al 
modernisme (forja), però seguint el model de composició clàssica en les 
obertures de façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat a la 
postguerra amb la implantació d’habitatges unifamiliars de rellevància 
social.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de Riego.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius (reixes, esgrafiats, etc.) i les 
fusteries
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Caixa d'escala



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Capella ARU/M.188.EA

Informació històrica En Josep Capella i Mimó nascut a Sabadell en el darrer terç del s. XIX i de tradició familiar 
vinculada al món del tèxtil va entrar com a aprenent amb deu anys a la casa Llonch i Sala, 
compañía de fabricació de teixits d'alta qualitat de Sabadell, que es trobava situada ben a 
prop dels carrers de la Indústria i de l'estació concretament a l'actual Vapor Badia, i que 
uns anys més tard va passar a denominar-se Sucesores de Llonch y Sala.

En aquells primers anys del s. XX aquells carrers eren considerats com la porta d'entrada i 
l'aparador de la indústria tèxtil de la ciutat, amb tots els seus despatxos, grans 
residències, vapors i indústries situades ben a prop de l'estació de ferrocarril.
Durant aquells primers anys va compaginar la feina i els estudis, però ben aviat i amb 
l'experiència adquirida va decidir establir-se pel seu compte i gràcies al seu esperit 
emprenedor va engegar diversos negocis com a fabricant i comerciant de teixits, de 
maquinària per a la indústria i com a inversor i col.laborador i participant en d'altres 
projectes del sector industrial, que en aquells anys estaven en auge a la ciutat.

L'any 1.915 sol.licitava a aquest Ajuntament llicència per poder instal-lar al pati de casa 
seva un motorelèctric d'1kw de potència, al carrer de Riego, núm. 103.

Després de la seva prematura mort, l'any 1.931 el seu fill Antoni Capella i Barnusell es va 
fer càrrec del negoci de fabricació de teixits, amb el nom de la firma A. Capella Barnusell, i 
l'any 1.934 en va entrar a formar part el seu germà Santiago Capella i Barnusell, com a 
copropietari i teòric de la fàbrica.

El negoci va ser conegut amb el nom de la comercial A. Capella Barnusell, fàbrica Capella 
o “cal Capella”, com era coneguda popularment a la ciutat durant aquells anys.

La fabrica Capella es dedicava a la fabricació de llana i teixits d'estam d'alta qualitat per a 
dona, amb especialitat en articles de Melton, i reconeguda per la qualitat en la fabricació 
de teixits de franel.la. Aquest negoci va estar en funcionament fins a principis dels anys 70 
del segle XX.

El despatx es trobava situat al carrer de Sallarès i Pla, núm. 45. Des dels anys 90's ja 
enderrocat i desaparegut, mentre que la fàbrica de teixits es trobava situada al carrer de 
Zurbano, núm. 45 de la ciutat, en la nau de 2 plantes i de planta baixa taller llindant al que 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Capella ARU/M.188.EA

Bibliografia AHS. Fons municipal. Llicència d'obres. Núm. Expedient 51/1913. AMH 237
AHS. Fons municipal. Llicència d'obres. Núm. Expedient 122/1915. AMH 246
AHS. Fons municipal. Llicència d'obres. Num. Expedient 71/1916. AMH 251

Llibre Personalidades eminentes de la Industria Textil española (anuario 1952). Pedro 
Gual Villalbí

Fundació Bosch i Cardellach. Projecte les Veus del Tèxtil. Exposició, testimonis i catàleg. 
Promogut per la Fundació Bosch i Cardellach i el Gremi de Fabricants, en col-laboració 
amb l'Ajuntament de Sabadell.

Plànol Sabadell Textil. METESA, SA. Principis dels anys 60's del s. XX.

Pagès Capella, Josep Maria. Estudi de recerca.

llavors era el despatx casa Baciana o també identificada com a Casa Baciana, al carrer de 
Sant Pau, núm. 96, encara present a dia d'avui.

Des de la construcció de la finca tres generacions d'aquesta família van residir de forma 
ininterrompuda en aquesta casa fins a meitats dels anys 70's del s. XX.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Casa Capella ARU/M.188.EA

Panoràmica Detall esgrafiats

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Balcó P1

Google



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge de renda al carrer de l'Illa, 6-8 ARU/M.189.EA

DADES BÀSIQUES

425957 y = 4600018Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions (Illa Cassa)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6002302DG2060B0001RJ 1.959 1.399 PB+2

Carrer  Illa, de l', 6-8



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Habitatge de renda al carrer de l'Illa, 6-8 ARU/M.189.EA

Elements Casa de renda, amb dues unitats d'habitatge, de planta baixa i dues plantes que segueix 
els cànons compositius del neoclassicisme tradicional amparat en la simetria. 

La planta baixa esta destinada ahabitatge i presenta la porta d'accés i el cancell interior. Al 
seu costat dos grans finestres amb una treballada reixa de forja, amb elements de 
fundició. A la planta principal es disposen quatre grans finestrals, amb sortida al balcó i 
ancats amb persianes de llibret. A la segona planta es disposen, seguint els eixos de 
composició vertical, quatre obertures amb balcons que queden retranquejats respecta la 
sortida dels de la planta principal. Al damunt, una cornisa neoclàssica que dona pas a una 
barana delimitada per línies en arc i separada pels corresponents matxons.

La coberta és a dues vessants i està acabada en teula àrab.

Context L'immoble es troba situat dins l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell, sobre una parcel·la 
gran amb front al carrer de l'Illa, al districte del Centre.

Ús actual Habitatge

Cronologia a.1890

Ús original/altres Habitatge

Façanes/Coberta Revestiment dels parament verticals en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes, així com a les parts inferiors de les 
llosanes dels balcons.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge de renda

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM Carrer de l'Illa.

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent al tractar-se d'una tipologia, l'habitatge residencial entre 
mitgeres, de factura neoclàssica, que es materialitza al darrer quart del s. 
XIX per la preservació d'uns valors o una imatge equilibrada i harmònica en 
la seva implantació urbana.

Edifici interessant per la contribució a la formació, evolució i transformació 
de l'estructura urbana del carrer de l'Illa, on s’articula un llenguatge 
arquitectònic definit i la voluntat d’assentament harmònic amb l’entorn.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període neoclàssic, reflectit en la sobrietat compositiva de les 
façanes.

Bé referent per les seves característiques representatives, especialment en 
la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de la ciutat des 
de finals del segle XIX amb la implantació d’habitatges de renda com a 
model més generalitzat.

Bé interessant per la identificació singular que representa ell mateix, com a 
model arquitectònic residencial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers la posició en el front del carrer de l'Illa.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Habitatge de renda al carrer de l'Illa, 6-8 ARU/M.189.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial MARCET BOADA, Núria: Estudi Patrimonial del bé immoble del carrer de l'Illa, 6-8 08202 
Sabadell. Juliol 2020

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Restauració i/o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció 
(parts o elements artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació (segons 
PMU d'ordenació volumètrica)

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes (carrer i posterior), el ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus 
materials constitutius; les fusteries originals, sempre que sigui possible, així com la totalitat 
dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, com cornises, 
impostes, etc.  Així com també els colors i les textures de l'acabat de les façanes a partir 
d'un estudi cromàtic.

En aquest sentit, cal advertir que la forma d'una de les obertures situades en planta baixa 
a la façana del carrer d'Illa ha estat modificada, així com algunes de la façana interior. El 
Pla de Millora urbana, a partir de les conclusions de l'Estudi patrimonial, establirà les 
actuacions necessàries a realitzar-hi.

D'altra banda, les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i 
tipologia característica de la façana del carrer de l'Illa.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits físicament d’aquest bé.  

S'ha de completar l'estudi patrimonial realitzat per concretar el valor de les construccions 
situades en l'interior d'illa protegides documentalment. Serà a partir d'aquest que es 
determinaran les intervencions que s'hi podran realitzar.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

El Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica valorarà la possibilitat de conservació 
de l'escala principal o elements d'aquesta, així com dels elements decoratius existents en 
l'interior (arrambadors ceràmics, paviments hidràulics, etc.).

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum amb façana al carrer de l'Illa, delimitat en el 
plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (carrer i interior) amb els seus elements ornamentals i decoratius, inclosa la 
galeria de planta baixa i pis adossada a la façana interior. 
- Disposició dels forjats i les estructures portants
- Cancell d'entrada

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element, llevat del volum amb façana al carrer 
de la Concepció que no disposa de cap tipus de protecció.
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Habitatge de renda al carrer de l'Illa, 6-8 ARU/M.189.EA

Panoràmica de l'illa Panoràmica de l'illa

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle

Fotografia del bé Façana pati d'illa

Sánchez, JCGoogle
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Detall Fusteries façana pati d'illa, planta baixa Detall fusteries façana pati, planta primera

Sánchez, JCSánchez, JC
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Cases del carrer del Jardí, 68-70 ARU/M.191.CA

DADES BÀSIQUES

425991 y = 4599720Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6199008DF2969H0001FA

6199009DF2969H0001FA

Carrer  Jardí, del, 68
Carrer  Jardí, del, 70
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Cases del carrer del Jardí, 68-70 ARU/M.191.CA

Conjunt / Ambient Construcció senzilla de planta baixa i pis amb una disposició tipològica tradicional on 
s'aprecia la influència noucentista, especialment a la façana. 

Els elements més remarcables són la formació dels respectius cancells en planta baixa i a 
disposició ordenada de dos balcons amb llosana de punt rodó a la planta pis. Destaquen 
especialment els elements de forja: les baranes del balcó i una reixa a l'obertura de façana 
en planta baixa. L'altra obertura simètrica va ser transformada per encabir el garatge de la 
finca amb el número 68. altres detalls de la façana són les línies que determine la posició 
del forjat i la cornisa de coronament de la doble construcció. 

La coberta és a dues aigües, amb el sistema tradicional de ventilació inferior i està 
acavada amb teula àrab.

Context Les dues construccions conformen una única unitat edificatòria de casa de cos entre 
mitgeres que se situen ocupant un dels dos fronts del carrer del Jardí al districte del 
Centre de Sabadell. La doble construcció manté encara l'alineació antiga del carrer que 
s'ha vist consolidada, parcialment a la seva dreta, amb la nova construcció aixecada al 
número 66. A l'esquerra se situa, de manera retranquejada l'Escola Sant Nicolau. Cal 
destacar que just al davant, l'altre front edificatori està constituit per la nau principal del 
Vapor Sempere.

Ús actual Residencial

Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en la façana. S'aprecien desperfectes en els 
arrebossats de les façanes.

Altres aspectes 
vinculants -

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatges unifamiliars (Cases de cos)

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt de dos habitatges unifamiliars obrers construïts en promoció 
conjunta, realitzats generalment per mestres d’obres, emplaçats al nucli 
urbà, propers a un vapor, amb ordre regular, originals de la segona meitat 
del s. XIX, en plena època tèxtil.

Part del valor significatiu del conjunt be determinat per l'estructura 
parcel·lària original, un aspecte que cal protegir. Aquest factor és essencial 
en la definició del teixit urbà i la determinació de fronts edificatoris i la 
lectura amb l'altre front.

El valor resideix, tot i fragmentat, en l’estructura tipològica, l'estil 
representatiu en el model seriat -reflectit en les façanes- i com a reflex de 
les tècniques constructives del moment, sense excloure la presència 
d’elements decoratius i el cancell.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per la seva vinculació 
a la industrialització, seguint un model senzill sota l'empremta noucentista.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la imatge 
original de front edificatori amb identitat en un paisatge que ha sofert 
transformacions i canvis en el seu entorn al llarg dels anys, especialment 
en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Cases del carrer del Jardí, 68-70 ARU/M.191.CA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements protegits 
d’aquest bé que comporta, entre d'altres, tractament de les mitgeres.

La revalorització de les parts protegides haurà de tenir en compte la persistència, encara 
que fragmentada -especialment per l'alteració d'una obertura als baixos- dels seus trets 
originals.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé 
representats en la façana, el cancell i la forma i disposició de la coberta; Restauració; 
Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a 
la comprensió del bé, especialment els elements de forja i les fusteries).

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori format per les dues unitats 
d'edificació, delimitat en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes amb la seva composició, obertures originals, tancaments originals i elemensts 
significatius com les baranes dels balcons i la reixa de la planta baixa existent
- Nivells dels forjats 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Google Earth Google

ALTRES IMATGES
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Torre Rama Fides ARU/M.192.EA

DADES BÀSIQUES

424313 y = 4599922Coordenades UTM ; x =

Planòl normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-21

Altres denominacions Torre de Magdalena Calonge

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4400003DG2040A0001WM 495 319 PB+2

Carrer  Joan Amades, de, s/n
Carrer  Joan Boscà, de, 11
Carrer  Frederic Mistral, de, 32
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- / Promotora: Magdalena Calonge

Elements Habitatge de dues plantes on posteriorment al terrat es farà una remunta.

Originàriament disposava d'un jardí noucentista molt senzill però ordenat i ara disposa 
d'un pati jardi, al davant i un pati al darrera, aprofitant que l'edificació queda retranquejada 
respecte les dues façanes principals (al carrer de Joan Boscà i al carrer de Frederic 
Mistral).

Façana de trets hel·lènics dins el corrent noucentista de l'època. Molt desfigurada per 
afegits moderns per adequació de l’edifici com a equipament social i veïnal. Destaca el 
timpà de coronament que disposava del nom de la "Sociedad Teosófica Rama Fides". A 
sota es disposa una galeria protegida per una sèrie de fusteries de fusta, amb vidres de 
colors (originalment) dividida en tres panys per dues columnes. Destaca, també, la barana 
treballada que juntament amb el grecat de la cornisa, emmarquen la galeria de la planta 
pis. A sota i seguint la composició simètrica de la façana es troba la porta d'accés, al 
centre, i una finestra a cada banda protegides ambdues per reixes de forja. La façana 
posterior segueix una composició molt senzilla i equilibrada.

Context La Serra d'en Camaró és un dels 32 barris de Sabadell, situat al Districte 5. Se sap que 
pel barri, més concretament pel que ara és el carrer de la Serralada, hi passava el camí ral 
que anava de Sabadell a Terrassa i que confluïa a la via romana que possiblement es 
trobava situada a l'actual parc de Catalunya, molt a prop de la masia de Can Rull. A 
principis del segle XX ja es coneix l'emplaçament d'una edificació anomenada mas Ferriol, 
que es pot situar en el que avui es el carrer que porta el seu nom. La part més alta del 
carrer de la Serralada es coneixia com a coll Ferriol. Tota l'extensió de terreny que 
conforma el barri apareix ja en un document de l'any 1575 i se'l coneix com al Perelló, tal 
com ressalta l'historiador local Joan Alsina i Giralt en unes notes de "Paisatges urbans".. 
Limitava a llevant amb el camí de Sabadell a Manresa (actualment via de Massagué o 
avinguda de l'Onze de Setembre) i a migdia i a ponent amb la riera del Perelló o de 
Sobarber. L'any 1924 s'edificà la torre, casa d'estil grec, que la senyora Magdalena 
Calonge va cedir a la Societat Teosòfica Rama Fides. Al cap dels anys, aquest edifici va 
ser cedit a l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb els estatuts de la Rama Fides, per a 
finalitats socials.

Ús actual Equipament municipal (Éthos)

Cronologia 1924

Ús original/altres Habitatge / Societat Teosòfica de la Rama Fides

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes, especialment la que fa front al 
carrer de Joan Amades, així com a les parts inferiors de les llosanes dels balcons, que 
poden ser corregits.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció faria preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Noucentisme amb trets d'influència helènica; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Residencial Urbana / entre Mitgeres (ARU/M)

Subtipologia Habitatge unifamiliar

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

Valor històric L'edifici hostatjà la Societat Teosòfica de la Rama Fides, de la qual la 
propietària, Magdalena Calonge, n’era la presidenta. La societat es va 
disoldre l'any 1995 i passà a mans de l'Ajuntament.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica De seguida que fou construïda hostatjà la Societat Teosòfica de la Rama Fides, de la qual 
la propietària, Magdalena Calonge, n’era la presidenta. Magdalena Calonge estava 
casada amb Josep Torres. Després de la mort de la propietària va passar a mans de la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Millora, Restauració i/o Rehabilitació sense 
alterar els valors patrimonials de les parts protegides especialment a la façana frontal; 
Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals per a la 
comprensió del bé); Millora

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes principal i posterior, el ritme, proporció i forma de 
les obertures i tancaments associats al bé original, el tractament exterior (revestiments) 
amb els seus materials constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o 
modificades en el temps), així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, sempre que un projecte aprovat 
d'ampliació no l’afecti.

Entorn/Jardí Es preservaran els valors dels espais lliures que configuren el jardí, especialment en la 
seva façana principal encarada al carrer de Joan Boscà.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics, així com 
el cancell d'entrada, estances nobles, etc., si en disposen.

La preservació de l'estructura funcional i tipològica, de forma raonada i justificada, es 
podrà materilaitzar sempre i quan el planejament ho permeti i no es malmetin els valors 
pels quals ha estat protegit aquest bé.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada de les dues façanes principal i posterior a fi de preservar 
i revaloritzar totes les parts o elements protegits d’aquest bé. 

La protecció de la façana principal, amb la seva ornamentació, i de l’espai de jardí és 
bàsica per entendre l'edifici. Per aquest motiu s'haurien de revertir les actuacions que 
s'han sobreposat o modificat l'essència de la mateixa. A nivell volumètric, la remunta 
realitzada ha desfigurat completament l'ordre dela façana restant importància al 
coronament original que disposava de tot el simbolisme.

Les intervencions d’ampliació realitzades s'haurien d'harmonitzar per tal de respectar 
millor els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell 
de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Es tracta d'un edifici interessant en el seu origen on es manifesta l'aplicació 
de l'estil noucentisme sota arrels gregues i no llatines.

Per l'entramat comunitari del barri de la Serra d’en Camaró i de la història 
de Sabadell des dels anys 1920 fins a l’època contemporània (història del 
pensament i de la cultura alternativa, progressista i moderna).

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de l'edifici determinada per:
- Façanes principal i posterior amb els seus elements ornamentals i decoratius.
- Estructura tipològica original, si es manté
- Nivells dels forjats

Espai de jardí

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures de l'element
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Bibliografia Bibliografia: Marta López Viana (2011). Can Rull i la Serra d’en Camaró. Creixement(s) a 
ponent. Catàleg de l’exposició. Col·lecció “Sabadell i els seus barris”. Sabadell: Museu 
d’Història de Sabadell.

Societat i quan aquesta es va dissoldre, l’any 1995, es va traspassar a l’Ajuntament com a 
equipament pel barri. La teosofia (o saviesa divina) és a la vegada, una filosofia, una 
religió i una ciència. La teosofia té com a objectiu principal la recerca de la veritat per 
damunt de tot. Per realitzar aquesta recerca, a través de l’estudi, els teòsofs tenen plena 
llibertat de pensament i poden estar adherits a qualsevol religió o filosofia. L’origen de la 
teosofia es remunta a l’any 1875. La Rama Fides de Sabadell és una de les més antigues 
d’Espanya i nasqué d’una escissió del Centre d’Estudis Psicològics. L’any 1934 aquesta 
casa i els membres de la Societat van rebre diverses visites del gran mestre Jiddu 
Krishnamurti (1927, 1929 i 1934), escriptor i orador hindú, de tendència orientalista. La 
societat organitzava conferències, sessions d’estudi, excursions i tenia una biblioteca 
important. La societat va viure amb certa tranquil·litat els anys de la guerra i de la 
postguerra, i tan sols van haver de retirar el rètol que encapçalava l’edifici des dels anys 
1920-1930.
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Façana principal Joan Boscà Façana lateral Joan Amades

GoogleOficina Cadastre Virtual

ALTRES IMATGES

Façana posterior Frederic Mistral Visió Nord

Google EarthGoogle

Visió Sud Fotografia històrica

AHS 1934Google Earth
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