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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Església parroquial de Sant Joan Baptista i 
Rectoria 

CODI U-1 

TIPOLOGIA Església 

ÚS ACTUAL Equipament religiós 

AUTORIA Josep d'Oleza Frates, arquitecte; Antoni Sastre Bonet, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Barroc, neogòtic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major / Palma 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433004ED0833S0001EK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble on conflueixen les principals vies de comunicació 

3. DESCRIPCIÓ 

Situada a la cantonada dels carrers Major i de Palma l'església parroquial presenta una planta basilical de tres naus 
amb sis capelles laterals. Els paraments es troben paredats en verd i referits destacant les cantoneres i els 
cadenats de marès que separen les capelles laterals. El ràfec és una cornisa motllurada de marès. A la part 
superior de la nau lateral del carrer de Palma s'obren cinc finestrons apaïsats emmarcats en marès, els quals es 
corresponen amb els cinc finestrals d'arc redó de la nau central, emmarcats en marès i decorats amb vitralls. Cinc 
finestrals amb el mateix tractament s'obren a la façana de tramuntana, altres dos en el capcer de ponent i un altre al 
costat del portal Major. Les distintes cobertes són de teula àrab, excepte la de la nau lateral del carrer de Palma, 
que és plana. La façana principal es configura a partir d'un parament llis de marès a l'eix central del qual es 
disposa la portalada, que té un finestral culminat per un arc rodó, a cada banda, i una rosassa i un finestró en forma 
de creu en la seva vertical. El frontis és rematat per un capcer mixtilini. El portal Major s'articula en dos cossos. El 
primer s'organitza a partir d'unes rebranques sobre plints amb una columna embeguda, d'ordre corinti, i pilars a cada 
banda. L'ingrés és culminat per un arc pla. Aquest cos es remata amb un entaulament, al centre del qual hi ha un 
medalló envoltat d'una orla. La segona part de la portalada incorpora una solució absidal, que, a través d'arquivoltes, 
delimita el traçat curvilini del timpà. Aquest espai és ornamentat amb quatre figures. Als extrems de l'entaulament 
se situen una petita pilastra damunt plint, rematada per una piràmide amb bolla i un motiu ornamental auricular. La 
portalada és coronada per una creueta. El portal lateral o portal dels Homes és d'estil gòtic, fet de marès, i és 
integrat per una arquivolta d'arc ogival i brancals de pilarets. L'entaulament limita, per la part inferior, l'obertura del 
portal amb un arc deprimit còncau i per la banda superior el timpà. Dels pilars destaquen els capitells decorats amb 
figures i fullatge. Sobre el portal s'obre un finestró apaïsat. El campanar s'adossa a la part esquerra de la façana 
principal. Construït en marès presenta dos cossos diferents. El primer cos, de planta quadrangular, té cinc trams 
separats per línies d'imposta. El primer tram és el de més alçària i té una finestra de punta d'ametla. Als dos darrers 
s'hi obren, als quatre costats, dues finestres també d'arcs gòtics. El segon cos, de forma piramidal, culmina la torre. 
Entre els trams segon i tercer hi ha un rellotge mecànic circumscrit dins un ornament circular.  A l'interior la 
coberta és allindada i ornamentada per un enteixinat, excepte a l'absis i a les capelles, que presenten volta de canó. 
Damunt les naus laterals i el vestíbul hi ha una galeria amb balustrada que volta la nau central. A les tribunes del 
temple té la seu el Museu parroquial de Sant Joan.  

Al carrer de Palma i integrada amb l'edifici de l'església es localitza la rectoria construïda en la primera mitat del 
segle XX després de la demolició de l'antiga rectoria. Presenta tres plantes d'alçària, amb els paraments paredats 
en verd. A la planta baixa trobam un portal allindat amb llindar de pedra, a la dreta hi ha una finestreta emmarcada 
amb marès. Al primer pis hi ha un balcó amb peanya motllurada amb balustrada de marès i finestra d'arc de mig 
punt, els brancals tenen forma de saltacavall. Al segon pis podem veure una finestra. Totes les obertures estan 
emmarcades amb peces de marès disposades a saltacavall. 

L'escala de sis escalons que condueix al portal dels Homes és de 1805, segons la inscripció que apareix a 
cadascun dels dos pilars de pedra que la limita, en els quals també s'observen inscripcions amb versicles de la 
Biblia. A la façana principal es troba una inscripció commemorativa: "Esta portada fue costeada por el sindicato 
agrícola católico y caja rural de San Juan Año 1944". 
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 CODI U-1 

 

CRONOLOGIA Segles XVI-XX. L'accés al portal dels Homes és de 1805. La nova església fou acabada al 1939. 
El portal principal és datat de 1944. 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 29-34. El temple parroquial de Sant Joan. De l'església vella a l'església nova. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La part baixa de la façana principal i la de migjorn presenta algunes erosions en el 
marès.S'han ennegrit les reixes que protegeixen els vitralls de la façana principal, impedint la 
seva visió. 

INTERVENCIONS L'església fou reconstruïda als anys 30 del segle XX mantenint-se de l'església vella el campanar i 
la façana de migjorn amb el portal dels Homes. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Equipament cívicosocial religiós 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria de l'edifici, estructura i façanes incloent totes les obertures, especialment el portal 
Major i el portal dels Homes, amb el seu accés escalonat. Espai interior. Rellotge mecànic. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir la porta metàl.lica de la balconada de la rectoria per fusteria tradicional. Netejar els 
finestrals situats al costat del portal principal. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació. 

U-1 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-1 FOTOGRAFIES 
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U-1 FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ajuntament CODI U-2 

TIPOLOGIA Edifici civil 

ÚS ACTUAL Equipament administratiu 

AUTORIA 3531001ED0833S0001RK 

ESTIL O CORRENT Arquitectura tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 61 / Consistori 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3531001ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a cent metres de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, situat a una cantonada, de dues crugies i tres plantes d'altura. Els paraments es 
troben referits i pintats, el ràfec és motllurat, les canals són de giny i la coberta és de teula àrab. El sòcol mostra un 
folre de pedra. L'edifici presenta un xamfrà de cadenat de marès a la cantonada, amb una motllura a la imposta del 
porxo. La façana principal té una organització simètrica de les obertures i és emmarcada per faixes verticals. A la 
planta baixa hi ha un portal central allindat amb llindar de pedra, un portal secundari a la dreta i una finestra 
balconera a l’esquerra. Al primer pis trobam tres finestres balconeres, la central amb balcó suportat per quatre 
mènsules decorades amb motius florals i barana de ferro. El porxo té tres finestrons apaïsats. Totes les obertures 
estan emmarcades amb carreus de marès. La façana acaba en una cornisa motllurada i volada. La façana del carrer 
Consistori presenta dues obertures per planta, amb el mateix tractament que la façana principal.  

 

CRONOLOGIA s. XVIII (1713). Reformes fins el segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.56. GEM. Tom XV p. 331 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS L'edifici de l'Ajuntament ha sofert successives intervencions per tal d'adequar-lo a l'ús 
administratiu. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Equipament cívicosocial administratiu 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes incloent totes les obertures. Balconada amb barana de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-2 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Convent monges de la Caritat Sant Vicenç de 
Paül 

CODI U-3 

TIPOLOGIA Convent 

ÚS ACTUAL Equipament educatiu 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 87 cantonada carrer Monges 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333405ED0833S0001DK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 
Es tracta de dos edificis disposats transversalment, el primer alineat amb el carrer Major i situat a una cantonada i 
l'altre situat de manera reculada al carrer Monges. Els paraments són de carreus de màres referit, les canals són de 
giny, la cornisa és motllurada i les cobertes són de teula àrab. L'edifici de la cantonada presenta tres plantes 
d'altura i una articulació quasi simètrica de les obertures. En la planta baixa hi ha un portal allindat, amb un 
emmarcat de ciment, i quatre finestrals; al primer pis trobam cinc finestres balconeres i al segon cinc finestres, 
dues de les quals són apaïsades formant una galeria. Les façanes presenten un sòcol a la tirolesa i un esgrafiat 
simulant carreus de marès. Les façanes del carrer Monges i posterior presenten cadascuna tres finestres a la planta 
pis i tres a la planta porxo. Les finestres de la façana posterior s'obren a una balconada amb barana de ferro. Al 
cantó s'observa un escopidor de pedra. 
Al carrer Monges trobam un mur perimetral en el qual es presenten dues obertures: un arc escarser emmarcat en 
marès corresponent a una portassa i un portal allindanat amb l'escalonada d'accés a l'edifici reculat. Aquest 
presenta el mateix tractament que l'edifici de la cantonada destacant quatre finestres balconeres en planta pis que 
donen accés a una balconada moderna que recorre tota la façana. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX. Són datades ampliacions al 1926 i la construcció d'aules al 1948 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 35. GEM, TOM XV, p. 350 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'ha instal.lat una porxada de material plàstic a la planta baixa de la façana posterior. S'han 
instal.lat persianes d'alumini a la planta baixa del carrer Major. S'ha empotrat el comptador 
d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Equipament cívicosocial 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria dels dos edificis. Façanes de l'edifici situat a la cantonada incloent totes les 
obertures. Portassa del carrer Monges. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Eliminar la porxada de plàstic de la façana posterior. Substituir les persianes d'alumini del carrer 
Major per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat. 
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INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la construcció 
d'una porxada de teula àrab a la façana posterior. 

 

U-3 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-3 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Centre Catòlic CODI U-4 

TIPOLOGIA Edifici civil 

ÚS ACTUAL Equipament. Bar-cafeteria. 

AUTORIA L’escultura és obra de Tomàs Vila 

ESTIL O CORRENT Neoclàssic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Plaça rei Joan Carles / Palma 9 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432023ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble al costat de l'església parroquial 
3. DESCRIPCIÓ 

 
L'edifici es situa a una cantonada, presidint la plaça rei Joan Carles, espai en el qual es situava l'antiga rectoria del 
poble. És de dues plantes i terrassa amb torreta central. Els paraments són fets de carreus de marès de bon tall a 
la planta baixa, en verd i referits al primer pis i de marès a la torreta. El sòcol és de pedra i el ràfec és una cornisa 
motllurada amb dentells. Al frontis principal les obertures apareixen distribuïdes simètricament. La planta baixa té 
cinc portals d'arc escarser, sent els laterals i el central més amples. Una imposta separa aquesta planta del pis, on 
hi ha cinc finestres allindades, situades damunt els portals, que són flanquejades per pilastres amb capitells 
toscans que recorren tota la planta. Aquestes finestres estan coronades per un frontó, circular trencat a les laterals i 
la central, i triangular a les altres dues. Les tres finestres centrals permeten accedir a un balcó, amb peanya 
motllurada sobre quatre cartel.les i barana de balustre. Una cornisa, també motllurada, separa la primera planta i el 
terrat, recorregut per una balustrada. Seguint l’eix central, hi ha una construcció quadrangular, rematada lateralment 
per pilastres amb capitell, que presenta una finestra d'arc de mig punt amb vitralls de colors, a sota de la qual figura 
la inscripció "Centre Catòlic". L'edifici acaba en una petita barana, amb un escut de Sant Joan, la inscripció "A Fra 
Lluís Jaume" i l'estàtua del frare. La façana del carrer de Palma presenta el mateix tractament que la façana 
principal amb la particularitat de què el desnivell del carrer provoca el quasi soterrament de la planta baixa, en la 
qual s'obren cinc finestrons d'arc escarser. Presenta un portal central, un portal secundari, sis finestres balconeres i 
dos finestrons d'arc escarser sobre els portals. Situada al centre de la terrassa hi ha un tram de paret amb portal 
allindat, pilastres amb capitells corintis, cornisa motllurada amb dentells i capcimada per dobles volutes. 

CRONOLOGIA Segle XX (1922) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 45-46. GEM XV, p. 348 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. L'edifici mostra signes d'abandonament. La façana principal presenta humitats. Tres 
finestres balconeres i sis finestrons de la façana del carrer de Palma es troben cegats. 

INTERVENCIONS Reformat quan es va habilitar com a cinema. Una part de la planta baixa s'ha adequat a l'ús de 
bar. El 1930 i el 1978 el teatre i cinema va patir dos incendis. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Equipament cívicosocial 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures. Estàtua de fra Lluís Jaume. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Rehabilitar l'edifici, renovar els paraments, reparar el sistema de recollida d'aigües i obrir les 
finestres cegades. 
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INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 

U-4 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-4 FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

13

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Escola dels Nins CODI U-5 

TIPOLOGIA Edifici civil 

ÚS ACTUAL Equipament cívicosocial 

AUTORIA Guillem Forteza Pinya, arquitecte 

ESTIL O CORRENT Inspiració modernista, reforma de tradició regionalista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 13 / Molins 15 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3431009ED0833S0001GK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al sud del poble,  a la zona del carrer Molins 

3. DESCRIPCIÓ 

 

S'accedeix a l’edifici per una escala que dona a un pati, alçat uns dos metres del carrer i tancat per una balustrada. 
L'edifici, de dues plantes i porxo, té un annex d'una sola planta a cada costat enllaçats amb l'edifici central 
mitjançant una línia d'imposta de marès.  

El llenç de la façana  principal té un acabament de tipus retaule, més alt en la part central i rematat amb motllures. 
En la planta baixa hi ha un portal d'arc deprimit convex, el qual es repeteix en totes les obertures, i una finestra. En 
el pis trobam dues finestres, i, en el porxo, un finestró. Els paraments són de peces de marès enqueixalades, la 
cornisa és plana i les cobertes són de teula plana. En la part posterior els paraments es troben referits i pintats, 
amb emmarcats de color diferent a les obertures. L'annex de l'esquerra té un portal d'accés secundari on hi ha una 
placa commemorativa de l'adaptació de l'edifici com a casa de cultura. 

A la part posterior i amb façana al carrer dels Molins s'adossa a l'edifici principal un edifici d'una planta i coberta de 
teula plana, amb dues finestres allindades en el capcer. Els paraments es troben referits i pintats, amb emmarcats 
de color diferent a les obertures. El pati es troba tancat per un paretó referit de ciment gratellós i una barana de ferro 
entre pilars. Una barrera de ferro decorada amb motius florals dona accés al pati en el qual s'hi localitza una 
cisterna de coll decagonal.  

 

CRONOLOGIA 1914. Reforma 1928. Reforma 1943 per instal.lació de la Guàrdia Civil. El 29/3/1987 fou 
inaugurada la seva adaptació com a casal de cultura. 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 42 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS A la façana lateral de l'edifici posterior fou adossada una galeria de quatre arcs i coberta de teula 
àrab. L'escala d'accés i el mur del carrer Bellavista han estat renovats i folrats de pedra 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Equipament cívicosocial 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes i cobertes de l'edifici original, de teula plana i de teula àrab. Tancaments de persiana 
mallorquina de la façana.  Terrassa del carrer Bellavista i pati del carrer Molins incloent el 
tancament, la barrera de ferro i la cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i ampliació. L'ampliació de l'edifici només 
podrà efectuar-se en la seva façana lateral dreta (nord-oest). 

 

U-5 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-5 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Escola de les Nines i casa de la Mestra CODI U-6 

TIPOLOGIA Edifici civil 

ÚS ACTUAL Edifici correus, casa de cultura, habitatge 

AUTORIA Guillem Forteza Pinya, arquitecte 

ESTIL O CORRENT Tradició regionalista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consolació 18-20 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3430010ED0833S0001GK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al sud del poble,  a la zona del carrer Molins 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Conjunt de dos edificis un destinat a escola de nines i l'altre a residència de la mestra. L'edifici escolar, aïllat dintre 
la parcel.la, presenta una façana central estructurada en un cos central i dos laterals, més alts, tot d'una planta. El 
central, precedit de tres escalons, té accés porticat amb tres arcs de mig punt sustentats per dues columnes 
centrals i dues columnes adossades de fust llis i capitell. Al damunt trobam la inscripció "Escuela Nacional de 
Niñas. San Juan", i l'escut de Sant Joan amb la data de 1927. Aquest accés central es troba flanquejat per dos 
cossos amb una finestra emmarcada en marès. Adossada a la façana hi ha una cisterna i a la part posterior es 
troba una porxada sostinguda per dues columnes. Les cobertes són de teula àrab de dos aiguavessos (cos central) 
i de quatre aiguavessos (cossos laterals) i es troben rematades per pinacles. Una galeria de fusta i de vidre dona 
accés a l'interior. Actualment acull la Biblioteca Municipal Pare Rafel Ginard i l'oficina de correus. 

L'edifici de la mestra es troba alineat al carrer Consolació i repeteix l'organització de l'escola presentant dos cossos 
laterals i un cos central reculat, tots tres amb coberta de teula àrab a quatre aiguavessos rematada per pinacles. 
Una escala de nou escalons dona accés al portal principal, situat en el cos central. S'obre una finestra a cada 
costat del portal,  esquema que es repeteix a la façana posterior, i una finestra a cadascuna de les façanes laterals.  

Els dos edificis presenten el mateix tractament del parament, referit de ciment gratellós i amb faixes verticals de 
marès a les cantoneres i horitzontals al ràfec. Les obertures són allindades i emmarcades en marès amb la llinda 
més ample que els brancals i la clau sobresortida.  Les canals són de giny. 

 

CRONOLOGIA 1927 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES. p. 42. GEM. Tom XV p. 328 i 339 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La casa de la Mestra presenta humitats a les façanes i alguns tancaments deteriorats. 

INTERVENCIONS S'ha renovat l'escala de la casa de la Mestra. S'ha procedit al tancament de la part de la porxada 
posterior de l'escola situada entre les columnes. 
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Equipament cívico-social. S'admet l'ús habitatge a la casa de la Mestra. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes dels dos edificis, incloent les obertures i el tractament dels 
paraments. Cisterna adossada. Galeria de fusta i de vidre d'accés a l'escola. Tancaments de 
persiana mallorquina de la façana. Espai lliure entre els dos edificis. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. S'admet l'eliminació del tancament entre 
columnes de la porxada posterior de l'escola. 

 

U-6 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-6 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-7 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 

REFERÈNCIA CADASTRAL 07049A009002310000JL 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble en el límit amb el sòl rústic, a la zona des Revellar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de pagès aïllada respecte de la resta d'edificacions del poble. S'alinea amb el camí i té dos aiguavessos i 
dues plantes. Els paraments són de pedra en verd i referits, deixant parcialment la pedra vista, i la coberta és de 
teula àrab. L'aiguavés amb façana al camí era el destinat a estable i presenta un canvi d'alineació. L'aiguavés 
posterior és el destinat a habitatge. Les obertures d'ambdues dependències es situen al capcer de migjorn, 
presentant llindar de pedra i llinda d'ullastre el de l'estable i dos escalons d'accés i arc escarser el de l'habitatge. El 
porxo presenta sengles finestres sobre cadascun dels portals, emmarcades amb peces de marès. La façana del 
camí només presenta dos forats de ventilació que es troben cegats. Al capcer de tramuntana s'obre una altra 
finestra en la planta porxo. Dues canals de teula recorren les façanes laterals unint-se al centre de la façana 
principal. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Un tram de la canal de teules està rompuda. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'electricitat. S'ha adossat un cos de blocs de formigó vists i una 
porxada sobre bigues de formigó a la façana de ponent. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i les obertures del capcer. Canal de 
teules. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Donar un tractament tradicional al buc adossat a la façana de ponent. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la pràctica 
d'obertures en la façana del camí seguint les característiques tipològiques, els materials i les 
tècniques emprades per a les obertures del capcer de migjorn. 
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U-7 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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 1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-8 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 41 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3435502ED0833N0001GP 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona nord del poble, a prop des Revellar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble amb mitgera lateral esquerra, situada a una cantonada, de dues plantes i dos aiguavessos amb una 
disposició simètrica de les obertures al frontis i cadenes cantoneres de marès. El parament es troba paredat en verd 
i referit  deixant parcialment la pedra vista. En la planta baixa de la façana principal de l'habitatge hi ha un portal 
allindat, amb dovelles, al qual s'accedeix mitjançant un escaló i que es troba flanquejat per una finestra a cada 
costat. En el porxo hi ha tres finestres. Totes les obertures estan emmarcades per peces de marès. El ràfec és una 
llivanya senzilla de marès i la coberta és de teula àrab. A la façana lateral hi ha la finestra de la pallissa i una 
finestra nova en planta baixa. En la mateixa façana s'observa un ferro fermador.  A la façana posterior una canal de 
teules condueix l'aigua cap a una cisterna amb capelleta. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat. S'ha instal.lat una canal de PVC. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i les obertures de la façana principal. 
Sistema de recollida d'aigües tradicional de la façana posterior. Cisterna amb capelleta. Ferro 
fermador. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. Substituir la canal de PVC. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 

 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

22

 

U-8 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-9 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 39 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3434202ED0833S0001ZK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona nord del poble, a prop des Revellar i formant un conjunt de dues 
cases situades a un revolt del carrer 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada alineada amb la seva veïna, amb la qual comparteix la mitgera lateral esquerra, de dues 
plantes i dos aiguavessos. El parament es troba referit. El ràfec és una llivanya de marès i la coberta és de teula 
àrab. A la planta baixa hi ha un portal allindat amb dues finestres amb fillola de test. Al porxo trobam tres finestrons. 
Les cantoneres i els emmarcats de les obertures són de marès i es troben referits. S'observen tres anelles 
fermadores als costats del portal i al cantó. 

 

CRONOLOGIA Finals s. XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Les finestres de la planta baixa són de nova factura. Damunt el portal principal s'ha fet un porxo 
de teules. S'ha construït un seient de llivanya a cada costat del portal i s'ha empotrat el 
comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent tractament del parament i obertures de la façana principal. Anelles 
fermadores. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-9 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal senyor Jordi CODI U-10 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 37 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3434203ED0833S0001UK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona nord del poble, a prop des Revellar i formant un conjunt de dues 
cases situades a un revolt del carrer 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb la seva veïna, amb la qual comparteix la mitgera lateral dreta. Té dues plantes i dos 
aiguavessos i s'eleva sobre una base paredada en verd a la qual s'accedeix mitjançant set escalons. Davant la casa 
hi ha un pati amb quatre columnes de marès que sostenen un emparrat de ferro. Els paraments són de marès vist, 
la cornisa és motllurada de marès, la canal de giny i la coberta és de teula àrab. La façana presenta una disposició 
simètrica de les obertures, amb un portal allindat central i una finestra a cada costat en planta baixa. El pis té una 
finestra balconera central amb una finestra a cada costat. La casa té un annex i algunes dependències 
agropecuàries. A l'interior, dins la sala, hi ha una cisterna.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. S'observen crulls a les columnes de l'emparrat i sobre la finestra esquerra del pis. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua a la base paredada 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana principal, incloent totes les obertures. Mur paredat en verd del pati i escala 
d'accés. Columnes de l'emparrat. Cisterna interior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els crulls de l'emparrat i de la façana i eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. 
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U-10 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-11 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Desert 4 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3434618ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, entre els carrers Major i fra Lluís Jaume 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer amb dues plantes i dos aiguavessos. El parament presenta cantoneres de marès, 
es troba paredat en verd i referit, deixant parcialment la pedra vista, i la cornisa és motllurada.  A la planta baixa 
trobam un portal allindat i una finestra a la dreta. Al primer pis hi ha dues finestres. Totes les obertures estan 
emmarcades amb peces de marès i les finestres presenten filloles de pedra. Al costat del portal s'observa una 
anella fermadora emmarcada per una rajoleta. 

 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat.  S'han col.locat filloles de pedra a les 
finestres i s'ha instal.lat una canal de PVC 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés, incloent el tractament del parament i totes 
les obertures. Anella fermadora. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. Substituir la canal de PVC. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-11 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-12 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 118 cantonada c/ Desert 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3434616ED0833S0001ZK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL entre els carrers Major i fra Lluís Jaume 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, situada a una cantonada, de dues plantes i dos aiguavessos. Els paraments 
es troben paredats en verd i referits, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. En la planta 
baixa hi ha una portassa d'arc carpanell i una finestra.  La portassa conserva els escopidors de pedra. En el porxo 
s’obre una finestra que es troba cegada. Totes les obertures estan emmarcades amb carreus de marès. Sbre la 
portassa es situa un emmarcat de referit simulant una finestra La façana posterior es troba parcialment referida i 
presenta un portal allindat i un finestró atrompetat emmarcats en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La coberta s'ha esfondrat parcialment en el segon aiguavés. 

INTERVENCIONS S’instal·la una canal de PVC en l'aiguavés posterior. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i les obertures, especialment la 
portassa. Escopidors de pedra de la portassa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Rehabilitar. Renovar la coberta del segon aiguavés 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet l'obertura d'una 
finestra a l'emmarcat de referit que simula una obertura, mantenint les característiques 
tipològiques, els materials i les tècniques constructives de la resta d'obertures del frontis. 
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U-12 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-13 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 113 cantonada c/ Escaleta 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334002ED0833S0001ZK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona des Turó 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer amb dues plantes i dos aiguavessos. Situada a una cantonada presenta mitgera 
lateral dreta i dues cantoneres de carreus de marès. Els paraments es troben paredats en verd i referits. La cornisa 
és una llivanya de marès i la canal i la baixant són de test. La planta baixa té un portal de llinda, amb una portassa 
d'arc escarser a un costat i una finestra a l’altre. El porxo té tres finestres, una més gran que correspon a la 
pallissa. Totes les obertures estan emmarcades amb carreus de marès. En el segon aiguavés s'observa un fumeral 
de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La part baixa del parament presenta algunes erosions. 

INTERVENCIONS En una part del porxo, el corresponent a la pallissa, s'ha pujat l’altura de l'habitatge i s'ha 
transformat l'obertura original. S'ha empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i les obertures de la façana principal. 
Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-13 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Pep Sineuer CODI U-14 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Inspiració modernista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 124 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3434214ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, al final del carrer Major 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada de dos aiguavessos i tres plantes. Els paraments són de pedra enqueixalada amb la junta 
de ciment remarcada, la cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa 
trobam un portal allindat,  amb una finestra a la dreta.  La part baixa dels brancals de les obertures de la planta 
baixa és de pedra viva i està al mateix nivell que el sòcol, també de pedra enqueixalada. El llindar del portal i la 
fillola de la planta baixa són de pedra. Al primer pis trobam dues finestres balconeres amb filloles de marmolina i al 
porxo hi ha dues finestretes apaïsades. Totes les obertures es troben emmarcades amb faixes de marès, i excepte 
les del porxo presenten a la llinda dovelles llargues i clau sobresortida. Els tancaments es resolen amb persianes 
mallorquines. Les plantes es troben separades per línies d'imposta en relleu, tractament que es repeteix a les 
cantoners i a la cornisa. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 36 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La cornisa presenta humitats degut al deteriorament de la canal. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana principal, incloent totes les obertures i el tractament del parament. Voravia de 
pedra. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el sistema de recollida d'aigües. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-14 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca na Coloma Mala CODI U-15 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 121 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334302ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona des Turó, formant part d'un conjunt de tres cases 
situades en un revolt del carrer. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb dues plantes i dos aiguavessos, situada a una cantonada. Els paraments es troben 
paredats en verd i referits. A la planta baixa hi ha un portal de mig punt amb dovelles de marès. Al primer pis i 
descentrat respecte del portal hi ha un finestró amb ampit motllurat de marès. La canal és de fibrociment amb la 
baixant de test. Un pedrís i un parral sostingut per tres estaques de fusta completen el conjunt de la façana. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 36 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment 

INTERVENCIONS La coberta ha estat renovada i s'ha afegit una planta nova a l'aiguavés de darrera. S'ha obert una 
finestra en la façana lateral. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent el tractament del parament i les 
obertures de la façana. Pedrís i emparrat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. Substituir la canal de fibrociment 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-15 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-16 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 117 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334304ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona des Turó, formant part d'un conjunt de tres cases 
situades en un revolt del carrer. 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa de poble alineada amb dues plantes i dos aiguavessos. Els paraments es troben paredats en verd i referits. 
Presenta una distribució simètrica de les obertures, allindades i emmarcades en marès. El llindar del portal és de 
pedra i una de les finestres de la planta baixa es troba cegada. Presenta una cornisa motllurada en marès i volada 
de teules. La coberta és de teula àrab. Al segon aiguavés s'observa un fumeral de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta algunes erosions en la part baixa 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana principal, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Fumeral 
del segon aiguavés. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet l'obertura de la 
finestra cegada. 
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U-16 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-17 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Mirador 8 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3233205ED0833S0001DK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a la zona des Turó, formant part d'un conjunt de tres cases 
situades en un revolt del carrer. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd i 
referit deixant parcialment la pedra vista, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de PVC i la coberta és de 
teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal allindat i una portassa emmarcades amb dovelles de marès; també 
conserva una estaca fermadora. En el porxo hi ha dues finestres emmarcades amb carreus de marès. 

 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El sòcol es troba referit de ciment 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat al portal un tancament d'alumini i s'han empotrat els comptadors d'aigua i 
electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent el tractament del parament i totes 
les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir el tancament d'alumini per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat. Substituir la canal 
de PVC 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-17 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

41

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-18 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Mirador 10 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3233206ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd i 
referit, amb la pedra parcialment vista, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. En la planta 
baixa hi ha un portal allindat i una portassa. En el porxo hi ha dues finestres. Totes les obertures presenten un 
emmarcament de carreus de marès. Al costat del portal s'observa una estaca fermadora. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La part baixa del parament presenta alguns descrostats i erosions 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una canal de PVC i s'ha empotrat el comptador d'aigua. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent el tractament del parament i totes 
les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament, eliminar el cablejat, substituir la canal de PVC 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-18 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Rafel de Gossalba CODI U-19 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 38 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3233216ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord-oest del poble, formant part d'un conjunt de cases que conserven 
l'arquitectura tradicional, situades al creuer dels carrers Camp i Sol  

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits.  La cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
trobam un portal allindat, que originàriament era redó, amb llindar de pedra, una finestra i una portassa d'arc redó 
rebaixat a l’esquerra. Al porxo hi ha dues finestres, una d'elles amb ampit motllurat. Totes les obertures estan 
emmarcades amb peces de marès. A la façana s'observen dues estaques fermadores i al segon aiguavés un 
fumeral de llivanya. De la façana posterior es pot destacar l'ample portal d'arc redó i la teula canalera que recull les 
aigües de la teulada. A la façana lateral s'observa un finestró atrompetat i al referit de la teulada hi ha una inscripció 
amb la data de la seva renovació: 1919. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 38 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions, descrostats i pegats de ciment. La coberta presenta 
alguns desperfectes. 

INTERVENCIONS Les finestres que no tenen ampit són de construcció posterior. S'ha empotrat el comptador 
d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent totes les obertures i el tractament del parament. Teula 
canalera i portal d'arc redó de la façana posterior. Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar la coberta i el parament de la façana. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-19 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-19 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-20 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 36 cantonada amb c/ del Camp 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3233216ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord-oest del poble, formant part d'un conjunt de cases que conserven 
l'arquitectura tradicional, situades al creuer dels carrers Camp i Sol 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos situada a una cantonada. Els paraments 
es troben paredats en verd, la cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta és de teula àrab i s'hi observa un 
fumeral de llivanya. Presenta  una articulació d'obertures simètrica en la façana, cadena cantonera de marès a 
l'esquerra i xamfrà, també cadenat de marès, al cantó. En la planta baixa hi ha un portal allindat amb una finestra a 
cada costat. En el pis hi ha tres finestres balconeres.  Les obertures es troben emmarcades amb dovelles de marès 
amb la clau central sobresortida. En la façana lateral hi ha una finestra i una portassa. Al fumeral s'observa la data 
de la seva construcció: 1927. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta erosions a la part baixa. 

INTERVENCIONS Les finestres de la planta baixa havien estat dos portals secundaris. S'han instal.lat tancaments 
d'alumini a totes les obertures de la planta baixa. S'ha empotrat el comptador d'aigua. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir els tancaments d'alumini per fusteria tradicional. Reparar el parament. Eliminar el 
cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-20 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-21 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 34 cantonada amb c/ del Camp 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333814ED0833S0001FK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord-oest del poble, formant part d'un conjunt de cases que conserven 
l'arquitectura tradicional, situades al creuer dels carrers Camp i Sol 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos i situat a una cantonada. Els paraments es 
troben paredats en verd i referits i presenten atalussament a la base i cadenats de marès a les cantoneres. La 
cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa trobam un 
portal allindat, que originàriament era redó amb carcanyol i dovelles de marès, i una finestra a l’esquerra. Al primer 
pis hi ha dues finestres amb ampit motllurat. A la façana lateral podem veure una portassa d'arc carpanell amb els 
caires esbiaixats i amb un motiu decoratiu sobre la clau. A la mateixa façana s'observa la finestra de la pallisa amb 
una pota de cabra. Corona la teulada una creu d'anguila. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El sòcol ha estat referit de ciment modern i s'ha instal.lat un tancament d'alumini al portal i s'ha 
empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament. 
Portassa i pallissa del carrer Escaleta. Creu d'anguila. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir el tancament d'alumini per fusteria tradicional i donar un tractament tradicional al sòcol. 
Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-21 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Puig CODI U-22 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camp 2 / Sol 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3232201ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord-oest del poble, formant part d'un conjunt de cases que conserven 
l'arquitectura tradicional, situades al creuer dels carrers Camp i Sol 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Conjunt format per casa i magatzem disposats transversalment. La casa es troba alineada al carrer del Camp, amb 
dues plantes i dos aiguavessos, situada a una cantonada. Els paraments es troben paredats en verd i referits, la 
cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica de les obertures. A 
la planta baixa hi ha un portal allindat  i llindar de pedra, flanquejat per dues finestres. Al  primer pis trobam tres 
finestres. Totes les obertures presenten emmarcats de marès. A la façana del carrer Sol s'obre un finestró allindat 
emmarcat en marès. A l'interior, entre les dues crugies hi ha un arc carpanell i el trespol és emmacat.  

Alineat amb el carrer des Sol es troba l'edifici del magatzem d'una sola planta i d'un sol aiguavés. Els paraments 
tenen el mateix tractament que la casa, presenta cadenes cantoneres de marès i la cornisa és una llivanya de 
marès. Les obertures són una portassa d'arc romà amb la part baixa dels brancals de pedra, i una pallissa amb 
llindar de pedra. Ambdues obertures estan emmarcades amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 40 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta erosions a la part baixa i un crull sobre el cantó dret de la portassa. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes de la casa i del magatzem, incloent totes les obertures i el tractament del 
parament. Trespol emmacat i arc carpanell.  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-22 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-22 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Joan de la Bastida CODI U-23 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Camp 1/ Sol 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333716ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord-oest del poble, formant part d'un conjunt de cases que conserven 
l'arquitectura tradicional, situades al creuer dels carrers Camp i Sol 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos situada a una cantonada. Els paraments 
es troben paredats en verd, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de PVC i la coberta és de teula àrab. 
Presenta una disposició simètrica de les obertures del frontis. En la planta baixa hi ha un portal d’arc de mig punt 
amb dovelles i brancals de marès amb una finestra a cada costat. En el pis hi ha tres finestres emmarcades amb 
carreus de marès. En la façana lateral hi ha una portassa d’arc escarser i una finestra allindada. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII, XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 40 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta erosions a la part baixa. 

INTERVENCIONS L'altura de la planta pis de la segona crugia fou augmentada. Les finestres de la planta baixa són 
de nova factura. S'ha instal.lat una canal de PVC i s'ha empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent totes les obertures de la façana principal i el tractament del 
parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la canal de PVC. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-23 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Guillem Boverrí CODI U-24 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 16 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333805ED0833S0001YK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble entre els carrers del Camp i Bellavista. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble de dues plantes i dos aiguavessos que no segueix l'alineació del carrer, situant-se en una posició 
més avançada. Els paraments es troben paredats en verd i referits, observant-se restes d'esgrafiat. La cornisa és de 
llivanya de test, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt 
amb llindar de pedra i una portassa d’arc escarser. En el porxo hi ha just damunt el portal principal una finestra amb 
ampit motllurat de marès. L'emmarcament d’obertures és amb carreus de marès.  En la planta baixa i en el pis hi ha 
dos emmarcats de referit que simulen finestres. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La coberta presenta importants desperfectes. 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana principal, incloent totes les obertures i el tractament del parament, referit. La 
pràctica de noves obertures es condiciona al mateniment de les tipologies, materials i tècniques 
pròpies de l'arquitectura tradicional de Sant Joan. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Renovació de la coberta, reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la pràctica 
d'obertures als marcs de referit, seguint les característiques tipològiques, materials i tècniques 
emprades en les obertures originals de la façana. 
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U-24 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Casa museu del pare Ginard CODI U-25 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Cultural - Casa Museu 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Socies 7 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333203ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, formant part d'un conjunt de tres cases tradicionals que 
conserven l'arquitectura popular al final del carrer 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa de poble alineada amb dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd i referit, la 
cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal 
allindat amb dovelles i una portassa d'arc escarser. En el porxo s'obren dues finestres emmarcades amb carreus de 
marès. De la façana posterior destaquen un arc de mig punt a la planta baixa i una finestra allindada al pis, 
ambdues obertures emmarcades en marès. 

A l'interior en el primer aiguavés, més estret que el segon, trobam l'entrada i a la dreta l'escala -amb escalons de 
test, barana de ferro i arrambador de fusta- que puja a la cambra situada damunt la portassa. Un arc escarser 
condueix al segon aiguavés on es troba una sala i a la dreta una cuina estreta amb una foganya i prestatges a les 
parets. Una segona escala amb escalons de test i sense arrambador condueix a la sala superior. 

Sortint al corral, a la dreta i sota una porxada de teules, es troba un estable amb les menjadores i un segon estable 
amb un galliner a sobre. Al racó de la dreta hi ha el forn de coure pa. Una cisterna amb capelleta, construïda al 
1876, i un excusat completen els elements situats a la part posterior de la parcel.la. 

 

CRONOLOGIA Segles XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 37. GINARD, R.: De com era infant 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La casa ha estat rehabilitada com a sala de cultura i museu -Casa Museu del pare Ginard-  

INTERVENCIONS S'ha recuperat la portassa, antigament cegada i s'ha instal.lat un vi dre al portal d'entrada 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent totes les obertures i el tractament del parament. 
Escales del primer i segon aiguavés. Cuina antiga. Estables, forn de pa i cisterna del corral. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-25 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-25 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-26 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Socies 6 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334512ED0833S0001SK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, formant part d'un conjunt de tres cases tradicionals que 
conserven l'arquitectura popular al final del carrer 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd, la cornisa és 
una llivanya plana i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa trobam un portal de mig punt amb dovelles de 
marès, amb llindar de pedra, i una  finestra a la dreta. Al porxo hi ha una finestró. Totes les obertures estan 
emmarcades amb peces de marès. S'observen les restes de les estaques d'un antic parral. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 37 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta erosions i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és posterior. S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent totes els obertures i el tractament 
del parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-26 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Beina CODI U-27 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Socies 4 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334511ED0833S0001EK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, formant part d'un conjunt de tres cases tradicionals que 
conserven l'arquitectura popular al final del carrer 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd, el 
ràfec és una simple volada de teules i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt 
amb dovelles de marès i llindar de pedra. El portal de mig punt està fet damunt un antic arc, també de mig punt, de 
majors dimensions i del qual es conserven els carcanyols. A l’esquerra  hi ha una finestra i al porxo una finestró, 
aquestes dues obertures es troben emmarcades amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA Principis s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT  DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta nombrosos descrostats i erosions 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és d'època posterior 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent totes els obertures i el tractament 
del parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-27 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca les Ferreres CODI U-28 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 6 cantonada amb c/ Socies 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3334509ED0833S0001SK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, situada a una cantonada, dues plantes i dos aiguavessos. El parament es 
troba paredat en verd, el ràfec és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. Presenta una cadena 
cantonera de marès arrodonida i una disposició simètrica de les obertures. A la planta baixa hi ha un portal cobert 
d'un arc deprimit còncau i als laterals dos finestrons atrompetats. A la primera planta s'hi obren tres finestres. Totes 
les obertures de la façana estan emmarcades en marès. A la façana lateral s'obre una finestra de nova factura. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1910) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.37 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo, ha estat completament rehabilitada 

INTERVENCIONS La casa ha estat completament rehabilitada renovant-se la coberta i els paraments, reculant la 
porta d'entrada respecte del pla de la façana i obrint una nova finestra en la façana lateral. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana del primer aiguavés, incloent totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-28 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

66

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Joan Cambuix CODI U-29 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sol 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333415ED0833S0001UK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. La façana es troba paredada en verd i 
referida presentant un ample cadenat de marès en la part central. La cornisa és una llivanya de marès i la coberta 
és de teula àrab. A la planta baixa trobam un portal allindat, originàriament de mig punt, amb les dovelles marcades, 
carcanyols i sobreclau que l'uneix amb la finestra del pis, d'ampit motllurat. Al costat dret del portal s'observa la 
imprompta d'una antiga portassa d'arc carpanell que duu gravada a la clau l'any de construcció, 1843, i que 
posteriorment fou transformada en una finestra allindada. Sobre aquesta antiga portassa es situa una finestra amb 
ampit motllurat. Al costat esquerra de la façana es troba un portal allindat, una portassa i sobre l'eix d'aquesta 
l'obertura de la pallissa amb una pota de cabra i corriola. Totes les obertures estan emmarcades amb peces de 
marès. Corona la coberta una creu d'anguila. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 37 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana principal, incloent el tractament del parament, referit i amb el cadenat central 
de marès vist,  i totes les obertures. Creu d'anguila. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'adment la reobertura de 
la portassa situada al cantó dret de l'edificació. 
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U-29 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-29 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-30 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 40 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3534615ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble, a l'altura del carrer de les Parres 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble situada en posició avançada respecte de l'alineació del carrer, amb dues plantes i dos aiguavessos. 
El parament es troba paredat en verd i referit, la cantonera dreta presenta un cadenat de carreus de marès, la 
cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa hi ha un portal allindat amb llindar 
de pedra i una portassa d'arc escarser. Al primer pis hi ha dues finestretes. Totes les obertures estan emmarcades 
en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta descrostats i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés, incloent totes les obertures i el tractament 
del parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-30 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Casa de Fra Lluís Jaume CODI U-31 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 23 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433303ED0833S0001YK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al nord del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd i referit, la 
cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. Només s'observen cadenes cantoneres de marès al 
costat esquerre. En la planta baixa hi ha un portal d'arc escarser amb dovelles i brancals de marès. En el porxo hi 
ha dues finestres emmarcades en marès. A l'esquerra del portal hi ha una placa de pedra amb la següent inscripció: 

AQUESTA ERA SEGONS TRADICIÓ LA CASA PAIRAL DEL 
V. FR. LLUIS JAUME ZELÓS DEFENSOR DE CRIST QUI EN 
L’APOSTÒLICA TASCA DE LA CONVERSIÓ DELS GENTILS 
REBÉ CRUENT I DOLOROSÍSSIM MARTIRI DE MANS DELS 
INDIS DE L’ALTA CALIFORNIA 
(1740 -1775) 

El trespol de la casa és de ciment parcialment emmacat. A la part posterior de la parcel.la es conserva un forn de 
pa, unes solls, una cisterna i un pou. 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 47. GEM, XV, p. 335: foto 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Forn de 
pa, solls, cisterna i pou de la part posterior de la parcel.la. Trespol de ciment parcialment 
emmacat. Placa commemorativa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parement. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-31 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Miquel des Pujol CODI U-32 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sant Joan 11 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433306ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos resultat de la subdivisió d'un antic casal senyorial. 
El parament es troba paredat en verd i referit, el ràfec és una cornisa motllurada, la canal és de giny i la coberta és 
de teula àrab. Presenta cadenes cantoneres de marès en el costat dret. En la planta baixa hi ha un portal allindat 
emmarcat amb dovelles i la part alta dels brancals de marès i amb el llindar i la part baixa dels brancals de pedra. 
Al costat del portal hi ha una finestra i en la planta pis hi ha una finestra més, ambdues emmarcades amb carreus 
de marès. S'observen restes del referit original a la part superior de la planta pis. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII, XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 47 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta descrostats i pegats de ciment. S'observa algun crull a la cornisa. 

INTERVENCIONS Originalment formava un sol casal amb el número 9 i la subdivisió originà l'obertura d'un nou portal 
i d'una finestra a la planta baixa. S'ha empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, incloent el tractament del parament i totes les obertures  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-32 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Duran CODI U-33 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial. Romanalles d'estil gòtic. 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sant Joan 9 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433307ED0833S0001LK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Part d'un casal senyorial que fou subdividit  i que està alineat amb el carrer, i té dues plantes i dos aiguavessos. 
Presenta els paraments paredats en verd i referits, amb cadenes cantoneres de marès en el costat esquerre. La 
cornisa és motllurada i la coberta de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal allindat, originàriament de mig 
punt, amb dovelles amb molt de regràs i carcanyols de marès,  i amb una sobreclau que l'uneix a la planta superior. 
Al costat del portal s'han obert una finestra i una porta de garatge modernes. En el pis hi ha dues finestres 
emmarcades amb carreus de marès. Sobre la porta de garatge s'observa la imprompta d'una antiga finestra cegada 
amb la llinda ornamentada amb motius conopials. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII, XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 47 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions i referits de ciment moderns. 

INTERVENCIONS 
Originalment formava un sol casal amb el número 11. La finestra i la porta de garatge de la planta 
baixa són noves. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. S'ha instal.lat un punt de 
l'enllumenat públic sobre la imprompta de l'antiga finestra cegada. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i les obertures originals (el portal amb 
carcanyols i  les finestres de la planta pis). Llinda de la finestra amb decoració conopial. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Donar un tractament tradicional a la porta de garatge moderna. Reparar el parament. Eliminar el 
cablejat. Canviar la ubicació del punt de l'enllumenat públic situat sobre la finestra cegada 
recomanant-se la seva reubicació a la partió entre els immobles números 7 i 9. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura del 
portal original, d'arc de mig punt. 
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U-33 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-33 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-34 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bons Aires 2 / Sant Joan 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433501ED0833S0001LK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, situada a una cantonada, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments 
presenten un folre de pedra enqueixadala, la cornisa és motllurada, excepte la mitat de la façana del carrer Sant 
Joan on és una llivanya de marès,  i la coberta de teula àrab. La façana principal presenta una cadena cantonera 
arrodonida i línies d'imposta  de marès. En la planta baixa hi ha un portal allindat emmarcat amb dovelles i brancals 
de marès amb una finestra a cada costat, la del costat dret situada a la imprompta d'una antiga portassa d'arc 
escarser. En el pis hi ha tres finestres, essent la central balconera. En la façana lateral hi ha dos portals allindats 
en planta baixa i dues finestres a la planta pis. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS En el segon aiguavés s'ha afegit una tercera planta amb els parament de marès i coberta de teula 
àrab. S'han instal.lat tancaments d'alumini a la planta baixa. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria corresponent al primer aiguavés i façanes, incloent el tractament del parament i totes 
les obertures de la planta baixa i la planta pis. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Referir el buc situat a la tercera planta del segon aiguavés. Substituir els tancaments d'alumini 
per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
portassa d'arc escarser. 
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U-34 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Posada des Calderers o de ca les Morelles CODI U-35 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 98 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433314ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. La façana està paredada en verd i 
referida. La cornisa és una llivanya de marès, la canal és de fibrociment i la coberta és de teula àrab. A la planta 
baixa trobam un portal de mig punt amb dovelles de marès i brancals i llindar de pedra. A un costat hi ha dues 
finestres, una balconera, i una portassa d'arc escarser amb dovelles de marès; a l’altre, una finestra balconera. 
Totes les obertures són emmarcades amb faixes de referit. Al porxo hi ha dues finestres amb ampit motllurat i 
emmarcades amb una faixa  referida. També s'observa un ferro i una anella per fermar les bèsties. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, Foto 34, p.35-36 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta nombrosos descrostats i erosions. 

INTERVENCIONS Les finestres balconeres de la planta baixa són de nova factura. S'han empotrat els comptadors 
d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Ferro i anella 
fermadora. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Substituir la canal de fibrociment i eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-35 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-36 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional amb detalls modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 83 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433002ED0833S0001IK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble, al costat de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal alineat amb el carrer, de tres plantes i dos aiguavessos. Els paraments presenten un folre de pedra 
enqueixadala, la cornisa és motllurada, la canal és de PVC i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un 
portal allindat, un portal secundari i una portassa d'arc escarser. En el primer pis s'obre una finestra balconera 
central amb balcó de peanya motllurada i barana de ferro. La finestra balconera presenta una finestra a cada costat. 
La façana clou amb tres finestres en el porxo, una d'elles és de major dimensió i presenta una pota de cabra de 
ferro.  Les obertures estan emmarcades amb marès, amb detalls concaus a les llindes, més llargues que els 
brancals. La façana presenta línies d'imposta i faixes verticals també ressaltades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertues. Balconada amb 
barana de ferro. Voravia amb llambordes. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la canal de PVC 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-36 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal Mestre Vanrell CODI U-37 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Mateu Vanrell Camps, promotor 

ESTIL O CORRENT Eclèctic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 85 cantonada c/ Monges 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433001ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble, al costat de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa alineada amb el carrer i situada a una cantonada, de dos aiguavessos i tres plantes, cornisa motllurada i 
coberta plana amb terrat.  Els paraments són de carreus de marès i es troben referits de ciment gratellós, amb el 
sòcol folrat de pedra enqueixalada i rematat per una motllura de marbre. Les façanes presenten línies d'imposta de 
marès i una disposició simètrica de les obertures. En la planta baixa hi ha un portal central allindat, amb una 
finestra amb barana de ferro forjat a cada costat. En el primer pis trobam tres finestres amb ampit motllurat, la 
d'enmig amb balcó amb peanya motllurada i barana de ferro forjat. Al porxo s'hi obren tres finestrons apaïsats. Les 
obertures són emmarcades per una llinda i per la part superior de les rebranques d'on parteixen ornaments 
geomètrics de marès, absents al portal principal.  Una terrassa tancada per barana de ferro entre paretons culmina 
l'edifici. El paretó central del terrat presenta la data inscrita de 1941. A la part posterior es localitza un pati amb 
cisterna i pou. 

La façana del carrer Monges s'organiza en tres cossos decreixents, el primer segueix l'esquema de la façana 
principal amb una finestra per planta i dos finestrons a la planta baixa i el pis. El segon cos només té dues altures, 
seguint la repetició amb una finestra per planta. El tercer cos correspon  a la portassa, de dues plantes de menor 
alçària que el cos anterior, amb una obertura allindada amb llindar i escopidors de pedra i una finestra allindada 
sobre el seu eix. 

CRONOLOGIA Segle XX (1941) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 34 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Balconada i 
baranes de ferro del balcó i de les finestres de la planta baixa. Cisterna i pou del pati. Portassa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-37 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-37 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Calderer CODI U-38 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Monges 5 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732337ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dues plantes i dos aiguavessos. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, el ràfec  és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa s'obre un portal d'arc de 
mig punt amb llindar de pedra, emmarcat amb dovelles i carcanyols de marès; a la dreta hi ha l'obertura del celler, 
adovellat i amb ampit de pedra; i a l'esquerra una finestra allindada i una portassa d'arc escarser amb escopidors. 
En el porxo hi ha quatre finestres, dues de les quals amb ampit motllurat, i una altra, atrompetada. Totes les 
obertures estan emmarcades en marès i al porxo queden resten de la decoració original per faixes blanques. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, P. 47. GEM, XV, p.322: foto 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presentat descrostats i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent totes les obertures i el tractament del parament. Celler. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-38 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-38 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal Sen Valero CODI U-39 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 52 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333411ED0833S0001JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer de dues plantes i dos aiguavessos. Els paraments són paredats en vert i referits, 
conservant-se restes del referit original en la planta pis. La cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la 
coberta és de teula àrab.  

En la planta baixa hi ha un portal d'arc escarser emmarcat en marès i llindar de pedra. Al costat esquerra s'obre una 
finestra allindada en el lloc on hi ha l'imprompta d'un antic portal redó cegat. Al centre del porxo hi ha una finestra 
d'ampit motllurat.   

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 47 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Ha estat rehabilitada 

INTERVENCIONS S'ha renovat la façana i s'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures.  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-39 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Arnauet CODI U-40 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Antoni Sastre -del Granito, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 47 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333704ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer de tres plantes i dos aiguavessos. La façana presenta una disposició  
simètrica de les obertures, dividida per tres línies d’imposta i limitada per cadenes cantoneres de marès. Els 
paraments presenten un folre de pedra enqueixalada, la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de 
teula àrab.  

En la planta baixa hi ha un portal allindat amb el llindar i la part baixa dels brancals de pedra. Té una finestra a cada 
costat. En el pis hi ha tres finestres, la central és  balconera i s'obre a un balcó amb peanya motllurada, cartel.la 
central i barana de ferro forjat amb ornaments florals. En el porxo s'obren tres finestrons apaïsats. Totes les 
obertures són emmarcades amb marès de bon tall, disposades a saltacavall. 

Al costat dret es localitzat el buc de dues plantes on s'obre una portassa d'arc escarser i sobre el seu eix la finestra 
de la pallissa amb una pota de cabra de ferro. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 47 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Alguns punts de la cornisa presenten humitats deguts a desperfectes de la canal. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Portassa i obertura de la pallissa. Balconada i barana de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-40 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca l'amo de Son Cucuí CODI U-41 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Pere Josep Galmés Mayol, promotor. Carles Garau Tornabells, arquitecte. Antoni 
Sastre Bonet, mestre d'obres. 

ESTIL O CORRENT Ecléctic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 36 cantonada c/ del Camp 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3232205ED0833S0001IK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, en una de les principals vies de comunicació del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat de quatre plantes (planta baixa, primer pis, porxo i galeria)  organitzades en tres cossos 
d'altures creixents cap a la cantonada on es situa l'edifici i amb xamfrà semicircular, ressaltat per un cadenat de 
marès. El parament presenta un folre de pedra enqueixalada i el sòcol és de pedra viva sent de marès el cantó, el 
porxo, els emmarcaments de les obertures, la peanya del balcó, la imposta i les faixes verticals.  A la planta baixa 
trobam un portal i cinc finestres allindades i una portassa d'arc escarser. Al primer pis pis podem veure un balcó 
amb finestra balconera i sis finestres, de les quals cinc tenen l'ampit motllurat. El balcó presenta peanya motllurada 
i barana de ferro forjat. Al porxo dels segon cos hi ha tres finestrons geminats. Fins el porxo totes les obertures 
estan emmarcades amb faixes de marès que presenten  la llinda més desenvolupada que els brancals, menys les 
dues del xamfrà.  El tercer cos presenta una galeria superior amb set obertures quadrangulars, tres d'elles situades 
al xamfrà. Una cornisa motllurada i un terrat amb balustrada de pedra clouen l'edifici. La canal és de giny, excepte 
la baixant que és de PVC. 

 

CRONOLOGIA 1945 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 39-40 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada i barana de ferro 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la baixant de la canal de PVC. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-41 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-41 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal Menescal Vell CODI U-42 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Guillem Gaià Bonet, promotor. 

ESTIL O CORRENT Historicista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 23 cantonada c/ del Camp 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3331001ED0833S0001BK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, en una de les principals vies de comunicació del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial de dues plantes situada a una cantonada i reculat respecte del carrer. Els paraments es troben 
referits i presenten un sòcol de pedra; el ràfec és un voladís de fusta i la coberta és de teula àrab. S'accedeix al pati, 
tancat per una balustrada de pedra, gràcies a tres escalons de pedra. La façana presenta una disposicó simètrica 
de les obertures i s'organitza mitjançant línies d’imposta i  faixes verticals de marès. En la planta baixa de la façana 
principal hi ha un portal central amb llindar de pedra i quatre portals secundaris, dos a cada costat, d'arc de mig 
punt, emmarcats amb carreus de marès. En el pis hi ha tres llotges, la central formada per sis arcs i les altres 
dues, a cada costat de la central, formades per dos arcs. Tots els arcs presenten motllures simulant arquivoltes i 
els pilarets tenen base i capitell. La façana lateral repeteix el mateix esquema, amb dos portals a la planta baixa i 
dues llotges de dos arcs a la planta pis. Els tancaments són de persiana mallorquina i els de la planta pis tenen 
vitralls en la seva part superior. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1926) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 40 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Espai 
anterior que forma el pati i balustrada de tancament. Tancaments de persiana mallorquina de la 
façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació 
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U-42 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-43 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 26 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333709ED0833S0001GK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, en una de les principals vies de comunicació del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal alineat amb el carrer de tres plantes i dos aiguavessos amb una disposició d’obertures simètrica, dividida per 
tres línies d’imposta i limitada per cadenes cantoneres i faixes verticals de marès. Els paraments presenten un folre 
de pedra enqueixalada i un sòcol de pedra viva, abuixardada amb motius geomètrics. La cornisa és motllurada, la 
canal és de giny i la coberta és de teula àrab.  

En la planta baixa hi ha un portal allindat amb el llindar de pedra. Als costats té una finestra balconera amb barana 
de ferro forjat i una portassa allindada amb els escopidors de pedra. En el pis hi ha tres finestres balconeres, la 
central s'obre a un balcó amb peanya motllurada sobre dues cartel.les  i barana de ferro forjat amb ornaments 
florals. En el porxo s'obren tres finestrons apaïsats d'arc escarser. Totes les obertures són emmarcades amb 
marès.   

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'electricitat i s'han instal.lat tancaments d'alumini en el primer pis 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada amb barana de ferro. Voladís de fusta. Ferros forjats de les finestres. Tancaments de 
les obertures de la façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir els tancaments d'alumini per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-43 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Pere Mallol CODI U-44 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial-Comerç 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 
2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 45 / Palma 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3333705ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble  

3. DESCRIPCIÓ 
Casa de poble alineada al carrer i situada a una cantonada, formada per dos bucs annexes disposats 
perpendicularment.  El primer, que fa cap de cantó, és una botiga i el segon és l'habitatge i disposa de pati interior. 
Pel que fa a aquest edifici és de dues plantes i un aiguavés que vessa cap a la part posterior. Els paraments es 
troben paredats en verd i referits, les cornises són llivanyes de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
de l'habitatge trobam el portal forà, d'arc de mig punt emmarcat amb dovelles i carcanyols de marès i brancals i 
escopidors de pedra; una portassa d'arc carpanell rebaixat, just a devora de l'obertura del celler i dos portals 
secundaris, un allindat i l'altre escarser. Al primer pis hi ha cinc finestres a diferents alçàries, quatre allindades, una 
de les quals amb ampit motllurat, i una quinta, la corresponent a la pallissa, d'arc escarser. L'accés al pati es fa a 
través d'un arc carpanell. Al costat d'aquest arc, hi ha una finestra atrompetada que ha estat cegada. Al pati es 
troben dependències auxiliarss com la soll i la pallissa. A la façana trobam anelles per fermar les bèsties. 

L'edifici del cap de cantó té dues plantes d'altura i dos aiguavessos. La façana al carrer de Palma presenta  cadenes 
cantoneres de marès i disposició simètrica de les obertures, que són de nova factura, cornisa de llivanya i canal de 
giny. La coberta és de teula àrab amb l'aiguavés cap el frontis i el parament es troba referit i pintat. El capcer 
conserva el tractament tradicional del parament, paredat en verd i referit. S'hi obren un portal allindat en la planta 
baixa i una finestra amb ampit motllurat en la planta pis. Clou la façana i una cornisa de caps de teula i una creu 
d'anguila. La base de la cantonada és un gran bloc de pedra viva. 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 46 
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
L'edifici de la cantonada fou reestructurat totalment als anys 40 del segle XX, reformant-se les 
obertures i referint i pintant el frontis del carrer Palma. També s'eliminà la paret mestre entre les 
dues crugies sent subsituïda per pilars i bigues de ferro. Les parets del pati han estat repicades 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C per al buc de dos aiguavessos situat la cantonada; B per a la resta dels edificis. 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Del buc de la cantonada volumetria i façana del carrer Bellavista.incloent la cornisa de caps de 
teula i la creu d'anguila. Del buc del carrer Bellavista volumetria, estructura i façana incloent el 
tractament del parament i totes les obertures. Arc carpanell i finestró atrompetat del pati. Celler.  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Recuperació del tractament tradicional del parament de la façana del carrer Palma, seguint patró 
de la façana del carrer Bellavista. Eliminació del cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació.  
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U-44 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-44 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal metge Solivelles CODI U-45 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Oficina bancària 

AUTORIA Bernadí Solivelles, promotor. Josep Estelrich Colom -Turricano-, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial i inspiració modernista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 16 / Bellavista 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433011ED0833S0001HK i 3433011ED0833S0002JL 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble en una de les principals vies de comunicació del 
poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial de dos aiguavessos i tres plantes, alineat al carrer i situat a una cantonada. Les façanes presenten 
un folre de pedra, amb el sòcol de pedra, la cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
trobam dos portals allindats i una finestra balconera. Al primer pis hi ha tres  finestres balconeres, la d'enmig amb 
balcó, el qual presenta una barana de ferro forjat. Al porxo trobam tres finestrons apaïsats. La cantonada és 
semicircular amb un escopidor de pedra. La façana lateral segueix la mateixa estructura que la façana principal, 
amb dues obertures per planta i presenta una faixa vertical separant les dues crugies. Totes les obertures estan 
emmarcades amb faixes de marès i les plantes estan separades per una línia d'imposta en relleu. Així mateix totes 
les obertures tenen les llindes i els llindars amb dovelles més llargues que les de l'emmarcament vertical.  

Al carrer Bellavista un arc de mig punt amb la part inferior dels brancals de pedra dona accés al pati posterior en el 
qual s'observa el coll de pedra d'una cisterna octogonal. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1915) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 46 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
El portal principal es transformà en finestra i l'accés es realitza per un portal secundari. La part 
posterior fou reestructurada afegint-se un nou cos d'una planta amb coberta plana i terrat i 
construint-se una escala de dos trams d'accés a aquest terrat i a la planta pis. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Portal d'accés al 
pati posterior.  Coll de cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Adequar la senyalítica a les característiques del bé catalogat. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-45 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Pirris CODI U-46 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Projectada per Francesc Barceló 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 43 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3332402ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. La cornisa és motllurada, les canals són de giny 
i la coberta és de teula àrab. La façana està folrada de marès i el sòcol presenta un folre de pedra d'aparell 
poligonal.  Presenta una disposicó simètrica de les obertures, dividida per dues línies d'imposta i dues faixes 
verticals que limiten la façana. A la planta baixa trobam un portal allindat flanquejat per dues finestres. La part baixa 
dels brancals de les obertures d'aquesta planta és de pedra. Al primer pis s'obre una finestra balconera amb un 
balcó de penaya motllurada sobre tres cartel.les i barana de ferro forjat, la qual es troba flanquejada per una finestra 
a cada costat. Al porxo hi ha tres finestrons apaïsats. Totes les obertures es troben emmarcades amb faixes de 
marès, amb solucions còncaves a les parts superiors i inferiors i dovelles amb regràs. A l'esquerra de l'edifici 
s'adossa el buc de la portassa, d'una sola planta, amb el mateix tractament del parament que a l'edifici principal i 
coberta plana. Una balustrada clou la façana d'aquest buc. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1909) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.46. GEM Tom XV p. 348 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Part del parament de marès es troba ennegrit 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Buc 
de la portassa amb balustrada. Balconada i barana de ferro. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. Netejar la façana del frontis. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

107

 

 
U-46 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Rotlet CODI U-47 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Antoni Company -Rotlet-, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial amb detalls modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 39 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3332404ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer de tres plantes i dos aiguavessos. El parament es troba folrat de pedra de 
forma poligonal amb el sòcol de pedra. La cornisa és motllurada, amb dentellons, la canal de giny i la coberta és de 
teula àrab.  La façana s'organitza mitjançant línies d'imposta i faixes verticals de marès ressortit. A la planta baixa hi 
ha dos portals flanquejats per dues finestres balconeres. Els llindars i la part baixa dels brancals de la planta baixa 
són de pedra.  Al primer pis trobam quatre finestres balconeres, compartint les dues centrals el balcó amb barana 
de ferro forjat   Al porxo hi ha quatre finestres d'arc rebaixat. Totes les obertures presenten superfícies còncaves. 
Les situades a la planta baixa i al pis tenen la part superior de les rebranques i la llinda més ampla que la resta de 
l'emmarcament. També presenten la clau sobresortida amb decoracions geomètriques i petits medallons al damunt.  

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Buc 
de la portassa amb balustrada. Balconada amb barana de ferro. Tancaments de persiana 
mallorquina de la façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació 
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U-47 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Fillol CODI U-48 

TIPOLOGIA Casal urbà 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA Pere Antoni Fillol Mallol, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyoral d'inspiració classicista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bellavista 36 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432022ED0833S0001FK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineada de dos aiguavessos i tres plantes. La façana principal està delimitada per pilastres de fust 
estriat, i  dividida per tres línies d’imposta i dues faixes verticals. Els paraments són de cantons de marès, es troben 
referits i pintats i presenta un sòcol a la tirolesa. La cornisa és plana, la canal és de giny i la coberta és de teula 
àrab. Té una disposició de les obertures simètrica. En la planta baixa hi ha un portal allindat amb una finestra a 
cada costat. En el primer pis trobam tres finestres balconeres, la central amb balcó de peanya motllurada sobre una 
cartel.la ornamentada amb motius vegetals i barana ferro forjat. Al porxo s'hi obren tres finestres. Totes les obertures 
són emmarcades per una decoració acanalada. L'edifici té un annex, de planta baixa i pis, amb una portassa i una 
finestra allindada. La façana mostra el mateix tractament que l'edifici principal  i es clou per una  terrassa tancada 
per balustrada de marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 44, 45 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta nombroses erosions. Els tancaments de les obertures es troben 
deteriorats 

INTERVENCIONS 
S'ha empotrat el comptador d'aigua. S'ha referit el buc de la portassa i s'ha reparat i pintat de 
blanc la balustrada de la portassa i les línies d'imposta de la façana de migjorn de l'edifici 
principal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Buc 
de la portassa amb balustrada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació 
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U-48 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-48 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca Mestre Amador Escolà CODI U-49 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Eclèctic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 12 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433009ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal alineat amb el carrer de dos aiguavessos i tres plantes. La façana es de marès i referida i el sòcol és un folre 
de pedra. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. La façana s'organitza per faixes 
verticals i línies d’imposta en relleu entre el pis i el porxo i entre aquest i la cornisa. Cada planta reb un tractament 
diferenciat.  La planta baixa presenta un encoxinat en el qual s'obren dos portals allindats amb llindar i la part baixa 
de les rebranques de pedra. Al primer pis s'obren dues finestres balconeres emmarcades amb una faixa referida en 
relleu i la llinda més ample que les rebranques. Aquestes finestres s'obren a una gran balconada amb barana de 
ferro forjat. El porxo s'articula amb una gran galeria amb ampit motllurat i cartel.les ornamentals als cantons 
superiors de l'obertura. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES p. 46 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada amb barana de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-49 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-50 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 5 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432024ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. La façana es de marès, referida i esgrafiada 
simulant carreus i el sòcol és un folre de pedra d'aparell poligonal. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i la 
coberta és de teula àrab. La façana s'organitza mitjançant línies d’imposta i faixes verticals en relleu.  A la planta 
baixa trobam tres portals allindats amb llindar i la part baixa de les rebranques de pedra, dels quals el central és el 
principal i el de la dreta la portassa. Al primer pis podem veure tres finestres allindades i al porxo tres finestrons 
apaïsats. Totes les obertures estan emmarcades amb faixes de marès i tenen formes còncaves a la base de les 
rebranques i a les llindes, més amples que la resta de l'emmarcament, i la clau sobresortida. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-50 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca Madò Fumeta CODI U-51 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Jeroni Riera Melis -Fumet-, promotor 

ESTIL O CORRENT Historicista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Palma 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432025ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, en front de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dos aiguavessos i tres plantes amb soterrani. Cada pis reb un tractament 
diferent: la planta baixa presenta un encoixinat de pedra i les altres dues són referides, amb cadenes cantoneres de 
marès disposades a saltacavall al primer pis. El sòcol és de pedra i s'hi observen dues petites obertures que 
corresponen al soterrani; la cornisa és volada de fusta, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta 
una disposició d'obertures simètrica en la façana i tres línies d’imposta. Tres escalons donen accés  la planta baixa 
al centre de la qual s'obre un portal d'arc de mig punt amb dovelles que arriben fins el sòcol; du un blasó en la clau 
central amb la lletra "J"; a cada costat hi ha una finestra amb una barana de ferro. En el pis trobam una finestra 
balconera central amb balcó de peanya motllurada i barana de ferro forjat, i una finestra amb ampit motllurat a cada 
costat. En el porxo hi ha tres finestres. Les obertures del pis i del porxo són emmarcades amb carreus en relleu de 
marès mentre que les del porxo estan separades per pilastres que uneixen la línia d'imposta amb la cornisa. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua cegant parcialment una de les obertures del soterrani 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Voladís de fusta. Balconada. Barana de ferro del balcó i de les finestres de la planta baixa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Recuperar l'obertura original del soterrani resituant el comptador d'aigua. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 
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U-51 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Parric de la Plaça CODI U-52 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 84 cantonada Jaume Mas i Noguera 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532107ED0833S0001ZK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, situat a una cantonada amb xamfrà, de dues plantes, terrat i galeria. El 
parament està folrat de pedra enqueixalada amb la junta de ciment remarcada i el sòcol és de pedra. Les façanes 
presenten una articulació simètrica de les obertures i es troben organitzades per línies d'imposta i faixes verticals de 
marès. A la planta baixa té al costat del carrer Major tres finestres i un portal secundari; al xamfrà es situa el portal 
principal i al costat una finestra. Al primer pis trobam cinc finestres balconeres, presentant la del xamfrà una 
balconada amb peanya motllurada, cinc cartel.les i balustrada. Totes les obertures es troben emmarcades en marès 
i presenten la clau sobresortida. A la zona de la cantonada clou l'edifici una galeria amb cinc obertures tancades per 
balustrada i per un voladís decorat amb les mateixes cartel.les de la balconada. La coberta és plana, excepte al 
tram cobert per la galeria on és de teula àrab. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 55 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les bigues de formigó de la galeria presenten símptomes de deteriorament. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada. Balustrada de la coberta. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet l'eliminació de la galeria superior i 
la recuperació de la coberta plana. 
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U-52 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-53 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Jaume Mas Noguera 2 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532108ED0833S0001UK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament és de marès, la cornisa és 
motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa trobam un portal allindat amb la part 
baixa dels brancals i dos graons de pedra flanquejat per dues finestres amb ampit ressortit. Al primer pis s'obre una 
finestra balconera amb un balcó amb peanya motllurada sobre tres cartel.les i barana de ferro forjat. Es troba 
flanquejat per una finestra a cada costat. Al porxo hi ha tres finestrons apaïsats. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament de marès es troba ennegrit. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar el parament de marès. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-53 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal metge Soler CODI U-54 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial-Taller escola de treball del vidre 

AUTORIA Sebastià Soler, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial amb detalls modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Jaume Mas Noguera 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433503ED0833S0001FK i 3433503ED0833S0002GL 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 
Casa de poble alineada al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. Els paraments són de carreus de marès i es 
troben referits, el sòcol és de ciment, la cornisa motllurada i la coberta és de teula àrab. La façana s'organitza 
mitjançant línies d'imposta i faixes verticals en relleu. A la planta baixa el portal principal es situa lateralment i 
presenta dues finestres balconeres a la seva esquerra. Al primer pis trobam una tribuna de tradició modernista fet de 
fusta i vidre situada sobre el balcó original, de peanya motllurada i cartel.la central ornamentada. Al porxo s'obren 
tres finestres, essent la central de majors dimensions. Les finestres de la planta baixa i el pis, així com el balcó 
presenten una barana de ferro forjat. La fusteria interior presenta ornamentació d'inspiració modernista. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES. p. 55. GEM. Tom. XV. p. 326 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El referit presenta desperfectes i manca un tram de la canal.  

INTERVENCIONS Reformada al 1933. La tribuna és posterior a la construcció de l'edifici 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Tribuna modernista. Balconada. Baranes de ferro forjat del balcó i de les finestres de la planta 
baixa. Fusteria interior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el referit i la canal. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-54 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Alçamora CODI U-55 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Miquela Gayà Company, promotora 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Jaume Mas Noguera 5 / Bons Aires 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3433505ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

Casal senyorial alineat al carrer, situat a una cantonada, de dos aiguavessos i tres plantes. Els paraments estan 
folrats de pedra d'aparell poligonal amb la junta remarcada, el sòcol és de pedra, la cornisa és motllurada, la canal 
és de giny i la coberta és de teula àrab. La cantonera és arrodonida i remarcada per una cadena de carreus, 
aquesta cadena així com les línies d'imposta són de marès. A la planta baixa i al pis les obertures estan 
emmarcades amb peces de marès disposades a saltacavall a les rebranques i dovelles en regràs a la llinda. La 
façana principal és asimètrica. A la planta baixa trobam un portal allindat amb portal secundari a la dreta i finestra 
balconera a l'esquerra. A la part dreta hi ha una portassa d'arc de mig punt. Al primer pis hi ha quatre finestres 
balconeres, una amb balcó de peanya motllurada sobre tres mènsules de marès i barana de ferro forjat. Al porxo hi 
ha quatre finestrons apaïsats. La part baixa de les rebranques de les obertures de la planta baixa és de pedra. La 
façana del carrer Bons Aires repeteix el mateix esquema, amb dues finestres balconeres per planta i dos finestrons. 
Les rebranques són de marès i dues de les finestres es troben cegades.  

Dins la portassa d'aquesta casa es situa l'antic pou de la Plaça, documentat al 1597. El pou és de secció circular i 
paredat en sec, amb un coll quadrangular modern de carreus de marès i referit de ciment 

CRONOLOGIA Segle XX (1913) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.54 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. L'interior ha estat totalment reestructurat 

INTERVENCIONS 
La part de la coberta situada a la cantonada ha estat transformada en terrassa i a la segona 
crugia, completament transformada, s'ha afegit un buc amb coberta de teula àrab i aiguavés cap 
a la part posterior 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C per a l'edifici: A per a l'antic pou de la Plaça 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes de la planta baixa, planta pis i planta porxo. S' inclou el tractament del 
parament i totes les obertures. Balconada i barana de ferro forjat. Pou paredat en sec. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. S'admet la reobertura de les finestres 
cegades. 
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U-55 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA
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U-55 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca la Petrera CODI U-56 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bons Aires 7 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3533005ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, excepte en la part central de la façana que mostra un cadenat de carreus de marès vists en el que 
s'integran el portal i la finestra central del pis. S'observen restes d'esgrafiat i dels emmarcats i de les faixes verticals 
blanques que decoraven la façana.  La cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àraba.  A la planta 
baixa hi ha un portal d’arc escarser, que originàriament era de mig punt,  amb escopidor de pedra a la part esquerra 
i peça de pedra al centre del llindar. A la dreta podem veure una finestreta atrompetada. Al porxo trobam dues 
finestres, la central amb ampit motllurat. A la part esquerre de la façana s'observa l'obertura del celler. Totes les 
obertures presenten emmarcament amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.54 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament mostra nombrosos descrostats i pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'ha eixamplat el portal i s'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament, referit amb cadenat central 
de carreus de marès vist,  i totes les obertures. Celler. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament recuperant el tractament decoractiu d'emmarcats i faixes blanques. Eliminar 
el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració.. 
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U-56 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-56 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-57 

TIPOLOGIA Celler 

ÚS ACTUAL Residencial, cotxera, magatzem 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bons Aires 9-11 cantonada Jaume Mas Noguera 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532210ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Celler alineat amb el carrer, situat a una cantonada, d'un aiguavés i dues altures. Presenta cadenes cantoneres de 
marès a la cantonada. Els paraments es troben paredats en verd i referits, la cornisa és plana i la coberta és de 
teula àrab. A la planta baixa s'obren dues portasses: una presenta arc escarser amb dovelles de marès i amb la part 
inferior del brancal més ample i l'altra portassa és allindada. Entre les dues portasses hi ha l'obertura del celler, 
d'arc escarser. Al costat esquerre de la portassa del número 9 hi ha una finestreta atrompetada emmarcada en 
marès.  Al porxo s'obren dues pallisses, una d'elles a la vertical de l'obertura del celler, que conserven encara sobre 
la llinda les estaques de fusta. També s'hi localitzen tres finestres amb l'ampit motllurat i una finestra cega. Totes 
les obertures estan emmarcades amb peces de marès. A la façana lateral del carrer Jaume Mas  hi ha una portassa 
d'arc carpanell i al damunt una finestra amb ampit motllurat. El sostre és de canyissada. 

 

CRONOLOGIA s. XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions en la seva part baixa. La volada de teules presenta 
desperfectes. 

INTERVENCIONS S'ha obert una porta de garatge sobre l'antiga portassa del número 11. S'ha empotrat el 
comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Celler. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar els desperfectes de la coberta i del parament. Donar un tractament tradicional a la porta 
de garatge moderna. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
finestra cegada. 
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U-57 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-57 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal Notari CODI U-58 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Jaume Mas Noguera 8 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532210ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. La cornisa és motllurada, la canal de giny i 
la coberta és de teula àrab. Els paraments són de carreus de marès, referits i emblanquinats i el sòcol és a la 
tirolesa. A la planta baixa trobam un portal allindat, flanquejat per dues finestres balconeres a cada costat i una 
portassa d'arc escarser, amb la part baixa dels brancals de pedra. Al primer pis s'obren tres balcons amb baranes 
de ferro forjat i dues finestres balconeres, una a cada costat. Al porxo hi ha cinc finestrons apaïsats. Totes les 
obertures estan emmarcades amb faixes en relleu i les plantes estan separades per línies d'imposta en relleu que 
també remarquen la cantonera. Les obertures de l'esquerra del primer pis i el porxo són cegues. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament mostra humitats i desperfectes 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures Baranes 
de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Renovar el tractament del parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-58 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-59 

TIPOLOGIA Portassa 

ÚS ACTUAL Cotxera 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 21 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3533001ED0833S0001FK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Portassa alineada al carrer de dos aiguavessos i dues plantes, amb cadenes cantoneres en el costat esquerre. El 
parament es troba paredat en verd  i referit, amb la pedra parcialment vista. Presenta cornisa de marès i la coberta 
és de teula àrab. A la planta baixa hi ha una portassa d'arc escarser amb dovelles de marès, la part baixa dels 
brancals de pedra i la clau sobresortida. Sobre el seu eix s'obre una finestra emmarcada per peces de marès. 

 

 

CRONOLOGIA Segles XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i les obertures de la portassa i la 
finestra. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-59 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Biel de Son Pericàs CODI U-60 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Antoni Gual Fillol, promotor; Josep Estelrich Colom -Turricano-, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 21 / Sant Joan 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3533001ED0833S0001FK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, situat a una cantonada, de dos aiguavessos i tres plantes.  Els paraments es 
troben folrats de pedra, la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta una 
articulació d'obertures simètrica, línies d’imposta horitzontals i cadenes cantoneres de marès, la del cantó amb la 
forma arrodonida. Al centre de la planta baixa hi ha el portal principal, amb una finestra a la seva esquerra i un portal 
secundari a la seva dreta. En el pis trobam una finestra balconera central amb un balcó que presenta una peanya de 
pedra i una barana de ferro forjat. S'obre una finestra a cada costat. El porxo té tres petits finestrons apaïsats. La 
façana del carrer de Sant Joan repeteix el mateix esquema, amb dues obertures per planta. L’emmarcament de 
totes les obertures és de carreus de marès, amb la clau sobresortida a la planta baixa de la façana principal. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1911) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 48 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada i barana de ferro forjat 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 
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U-60 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-61 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 26 / Jaume Mas i Noguera 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633012ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer, situada a una cantonada, de tres crugies, dos aiguavessos  i dues plantes. Els 
paraments es troben paredats en verd i referits, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A 
la planta baixa hi ha un portal d'arc allindat i una finestra atrompetada. En el porxo hi ha una finestra emmarcada 
amb carreus de marès i sobre el portal una faixa de referit simulant una finestra. La façana del carrer Jaume Mas no 
presenta cap obertura. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta nomborses erosions, sobretot a la part baixa, i pegats de ciment. 
La coberta presenta desperfectes i el fumeral es troba romput. 

INTERVENCIONS Els números 24 i 26 d’aquest carrer constituïen un únic habitatge. El llindar d'accés és de 
ciment. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Renovar la coberta i reparar el parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. La practica de noves 
obertures es condiciona al seguiment de les tipologies, els materials i les tècniques de 
construcció emprades en les obertures existents. 
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U-61 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-61 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-62 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 24 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633011ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, la cornisa és una senzilla llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa hi ha un portal 
d'arc allindat, amb part de les dovelles de marès que emmarcaven l’anterior portal d'arc de mig punt, i un finestró 
atrompetat.  En el porxo hi ha una finestra. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta nomborses erosions, sobretot a la part baixa, i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'ha renovat totalment la segona crugia, augmentant-ne l'altura. A la façana s'han empotrat els 
comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria corresponent al primer aiguavés i façana, incloent el tractament del parament i totes 
les obertures (portal, finestra i finestró). 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el ferro corresponent a l'antiga instal.lació elèctrica. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. 
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U-62 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Tomeu Sèbio CODI U-63 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 18 / Lluna 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633008ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, situada a una cantonada, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments 
es troben paredats en verd i referits, deixant parcialment la pedra vista, la  cornisa és una llivanya plana, la canal és 
de PVC i la coberta és de teula àrab. Presenta cadenes cantoneres de marès només en la mitat superior. A la 
planta baixa hi ha un portal d’arc de mig punt amb llindar de pedra i brancals, dovelles i carcanyols de marès. Als 
costats s'obren un finestró atrompetat i una finestra moderna. En el porxo trobam dues finestres amb ampit 
motllurat, emmarcades amb carreus de marès. En el segon aiguavés de la façana del carrer Lluna s'obre una 
finestra moderna. Al mateix carrer es troba el buc de la portassa, d'una sola planta i un aiguavés, amb una portassa 
d'arc escarser que dona accés a un pati. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII- XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha obert una finestra moderna a cadascuna de les dues façanes. S'ha empotrat el comptador 
d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria  i façanes, incloent el tractament del parament (referit deixant parcialment la pedra 
vista) i totes les obertures. Portassa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. Substituir la canal de PVC 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-63 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Celler de Can Soler CODI U-64 

TIPOLOGIA Cup 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 16 cantonada Lluna 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632322ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Cup de pedra de forma rectangular situat a la dependència situada a la cantonada. La seva llargària és igual a la del 
aiguavés on es situa i a l'extrem comunica amb una obertura que connecta amb el segon aiguavés. Conserva part 
de l'entarimant de fusta que permetia transitar entre les obertures anterior i posterior. L'obertura exterior es localitza 
al parament de carreus de marès del carrer Princesa. Té forma quadrangular i conserva el llindar de pedra.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 53 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, l'edifici presenta la coberta esbucada parcialment 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Obertura del cup incloent llindar de pedra. Cup. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Rehabilitar el cup i la seva obertura exterior. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. Qualsevol intervenció sobre l'edificació on 
es situa el cup haurà de preveure la seva conservació i rehabilitació així com la de la seva 
obertura a l'exterior. 
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U-64 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA
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U-64 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Marió CODI U-65 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 2 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632323ED0833S0001LK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit excepte els emmarcats de les obertures, la cornisa és plana, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
Presenta una disposició d'obertures simètrica. A la planta baixa hi ha un portal central d’arc de mig punt amb 
dovelles, carcanyols i brancals de marès, una finestra i una portassa d'arc carpanell, també amb dovelles i brancals 
de marès.  En el porxo hi ha damunt el portal una finestra amb ampit motllurat, flanquejada per una finestra a cada 
costat. Totes les obertures són emmarcades per carreus de marès. Al costat del portal es conserva un ferro per 
fermar la bístia. 

 

CRONOLOGIA Segles XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La casa ha estat completament rehabilitada 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana del frontis, incloent totes les obertures. Ferro fermador. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-65 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cal Metge Garau o s'Escola Vella CODI U-66 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633006ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa situada en posició avançada respecte de l'alineació del carrer, de dos aiguavessos i dues plantes amb els 
paraments paredats en verd i referits i cantoneres de carreus de marès en la planta pis. La cornisa és una llivanya 
de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica de les obertures amb 
un portal central d'arc escarser i llindar de pedra i una finestra a cada costat a la planta baixa. Seguint els eixos 
verticals presenta tres finestres allindades a la planta pis. Totes les obertures estan emmarcades en marès. 

A la part posterior del pati es conserva una edificació de deus plantes totalment reestructurada que conserva en la 
seva cornisa un rellotge de sol. En aquesta edificació s'ubicà la primera escola pública del poble. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52. GINARD, R. De quan era infant 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta descrostats i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament seguint el patró existent al cantó superior dret de la façana. Eliminar el 
cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-66 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca madò Busques CODI U-67 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 13 / Unió 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3733313ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes, situada a una cantonada. Els paraments 
es troben paredats en verd i referits, deixant parcialment la pedra vista, excepte a la planta pis del primer aiguavés, 
de carreus de marès. La cornisa és plana i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa trobam un portal allindat 
amb llindar de pedra, amb una finestra emmarcada amb marès a la dreta. Al porxo hi ha dues finestres allindades. 
També s'observa la imprompta d'una antiga finestra. A la façana del carrer Unió hi ha una finestra amb la llinda 
d'ullastre i una portassa d’arc escarser.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La planta pis del primer aiguavés, de carreus de marès, és posterior i conseqüència de l'augment 
de l'altura original. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament, referit deixant parcialment la pedra 
vista, i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Referir el parament de marès seguint el patró existent. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-67 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-67 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can París CODI U-68 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 19 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3733310ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de PVC i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
trobam un portal d’arc escarser amb una finestra a l’esquerra, amb un emmarcat de referit. Al porxo hi ha dues 
finestres emmarcades amb peces de marès. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta algunes erosions a la part baixa. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'electricitat i s'ha col.locat un nou llindar al portal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i totes les obertures 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Substituir la canal de PVC. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-68 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Monoi CODI U-69 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Lluna 29 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3733305ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà,  a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits. La cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
trobam un portal d’arc de mig punt emmarcat i amb esquadres de marès. Alineat amb l'eix vertical s'obre porxo hi ha 
una finestra allindada emmarcada amb marès. A més d'aquestes obertures originals s'han obert dues finestres 
allindades i amb fillola de test, una en planta baixa i una al porxo, respectant la tipologia tradicional. 

 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat completament rehabilitada. S'han obert dues noves finestres allindades a la façana. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-69 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-70 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Ermità 26 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732337ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de PVC i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa 
trobam un portal d’arc escarser amb dovelles de marès i finestreta a l’esquerra. Al porxo hi ha una finestreta 
emmarcada amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta algun crull i pegats de ciment 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és posterior. S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el tractament del parament i les obertures originals (portal i finestra 
del pis). 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Substituir la canal de PVC. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-70 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-71 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Ermità 5 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3833011ED0833S0001UK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i referit. 
La cornisa és de llivanya i la coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica de les obertures en la 
façana. En la planta baixa hi ha un portal allindat i una finestra; en el porxo hi ha dues finestres. Totes les obertures 
són emmarcades amb carreus de marès.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta descrostats i pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-71 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-72 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Ermità 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3833012ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit i les cantoneres són de carreus de marès a la planta pis. La cornisa és una llivanya de marès i la coberta és 
de teula àrab. A la planta baixa trobam un portal d’arc escarser amb llindar de pedra i dovelles de marès i una 
finestra a la dreta. Ambdues obertures presenten una sobreclau que connecta amb les respectives finestres del 
porxo. Totes les obertures estan emmarcades amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-72 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-73 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Unió 6 cantonada c/ Ermità 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732325ED0833S0001YK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes situada a una cantonada. Els paraments 
es troben paredats en verd i referits. La cornisa és una llivanya de test, la canal és de PVC i la coberta és de teula 
àrab. En la planta baixa  hi ha un un portal allindat, originàriament de mig punt, emmarcat amb dovelles de marès 
formant un cercle a l'entorn, i brancals de pedra. Presenta una finestra de recent construcció a cada banda. En el 
porxo hi ha dues finestres amb ampit motllurat. A la façana del carrer Ermità no hi ha cap obertura. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La casa ha estat rehabilitada 

INTERVENCIONS Les finestres de la planta baixa són de nova factura, la de l'esquerra substitueix un antic finestró 
atrompetat. S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-73 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Parric CODI U-74 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 64-66 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832005ED0833S0001ZK i 3832004ED0833S0001SK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà. A la sortida del poble per la carretera de Petra. Forma part d'un conjunt de 
cases que matenen l'arquitectura tradicional en aquesta zona. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble que forma un conjunt amb la seva veïna, el número 62, de dos aiguavessos i dues plantes. El 
parament es troba paredat en verd i referit excepte a la part central on es troba el portal, on presenta un cadenat de 
marès de bont tall. A l'esquerra presenta una cadena cantonera de marès. La cornisa és una llivanya de marès i la 
coberta és de teula àrab. Una canal de giny recorre la mitat de la façana. A la planta baixa trobam un portal allindat, 
originàriament de mig punt, amb dovelles, carcanyols i brancals de marès;  i dues  portasses d’arc escarser, una 
d'elles cegada i transformada en finestra. En el porxo, damunt el portal principal, hi ha una finestra ampla d'ampit 
motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 51 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El segon aiguavés ha estat transformat augmentant-se la seva altura. S'ha empotrat el comptador 
d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria corresponent al primer aiguavés i façana del frontis incloent el tractament del 
parament, referit amb el cadenat central de marès vist,  i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
portassa cegada. La practica de noves obertures es condiciona al seguiment de les tipologies, 
els materials i les tècniques de construcció emprades en les obertures existents. 
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U-74 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-74 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca na Batxana CODI U-75 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 62 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832003ED0833S0001EK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà. A la sortida del poble per la carretera de Petra. Forma part d'un conjunt de 
cases que matenen l'arquitectura tradicional en aquesta zona. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble que forma un conjunt amb la seva veïna, el número 64-66, de dos aiguavessos i dues plantes. El 
parament es troba paredat en verd i referit i presenta un sòcol estret de ciment modern. La cornisa és una llivanya 
de marès i la coberta és de teula àrab i en el primer aiguavés es conserva el fumeral de llivanya i teules. A la planta 
baixa trobam un portal  d'arc de mig punt, amb dovelles, carcanyols i brancals de marès;  i una  portassa d’arc 
escarser amb una sobreclau que connecta amb una finestra del porxo. En el porxo hi ha dues finestres, una amb 
ampit motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 51 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat.  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Fumeral de 
llivanya i teules. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar els desperfectes del parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. La practica de noves 
obertures es condiciona al seguiment de les tipologies, els materials i les tècniques de 
construcció emprades en les obertures existents. 
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U-75 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca na Joanaina de sa Bastida CODI U-76 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 77 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732303ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà. A la sortida del poble per la carretera de Petra. Forma part d'un conjunt de 
cases que matenen l'arquitectura tradicional en aquesta zona. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i referit. La cornisa és una 
llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. Al primer aiguavés s'observa un fumeral de llivanya.  A la planta 
baixa hi ha un portal de mig punt amb llindar de pedra i dovelles de marès. Al porxo trobam una finestreta. 
S'accedeix a la casa per mitja de dos escalons de pedra i ciment construïts enmig de les roques sobre les que 
s'aixeca el parament de la façana. 

 

CRONOLOGIA s. XVIII  

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 51 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament, el portal i el finestró. Fumeral de 
llivanya. Escalons d'accés a portal i roques vistes sobre les que s'aixeca el parament de la 
façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Substituir el portalet d'alumini per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-76 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca madò Margalida Serra CODI U-77 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 75 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732304ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà a la sortida del poble per la carretera de Petra. Forma part d'un conjunt de 
cases que matenen l'arquitectura tradicional en aquesta zona. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i referit a la planta baixa i 
és de bloc de formigó referit a la planta pis. Clou la façana un terrat amb barana prefabricada.  A la planta baixa hi 
ha un portal de mig punt amb llindar de pedra i dovelles de marès i tres graons. Al pis hi ha una finestra.  

 

CRONOLOGIA Segle  XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 51 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS El porxo fou transformat aixecant-se l'altura i substituint la teulada per una coberta plana amb 
terrat. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Tractament del parament i portal d'arc de mig punt. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Recuperar la configuració original de la casa, amb planta baixa i porxo paredat en verd i referit, 
cornisa de llivanya i coberta de teula àrab. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

177

 
 
U-77 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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 1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-78 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 61 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732311ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits. La cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa trobam un portal 
allindat, originàriament de mig punt, amb el llindar de pedra i amb finestra a la dreta. Ambudes obertures presenten 
una faixa decorativa de color blanc. Al porxo hi ha una finestra amb ampit motllurat, emmarcada en marès. 

 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta pegats de ciment 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és posterior. El referit del parament ha estat renovat i s'han 
empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-78 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-79 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sínia 6 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832805ED0833S0001UK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en un dels carrers situats al migjorn del  carrer 
de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa és motullurada i la coberta és de teula àrab. La cantonera esquerra és un cadenat de marès. A la 
planta baixa hi ha una portal d’arc escarser i una portassa d’arc carpanell. Al primer pis podem veure dues finestres. 
Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Presenta algun pegat de ciment. 

INTERVENCIONS 
S'ha renovat la planta pis del segon aiguavés amb bloc de formigó vist. S'han instal.lat escalons 
discordants a les obertures de la planta baixa. S'han empotrat els comptadors d'aigua i 
d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Substituir els escalons discordants. Referir el parament del segon aiguavés, de bloc de formigó 
vist. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-79 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-80 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Sínia 5 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832010ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en un dels carrers situats al migjorn del  carrer 
de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de planta baixa alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes d'altura. Els paraments es troben 
paredats en verd i referits, amb cadenes cantoneres de marès i sòcol referit de ciment. La cornisa és una llivanya de 
marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal allindat amb llindar de 
pedra, amb una finestra a cada costat, i una portassa d’arc escarser amb escopidors de pedra. En el porxo hi ha 
quatre finestres, una d'elles cegada.  Totes les obertures es troben emmarcades en marès. Al costat de la portassa 
s'observa una anella fermadora. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta descrostats i humitats i alguns crulls als llindars de les finestres. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. Anella fermadora. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
finestra cegada 
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U-80 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-81 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Miranda s/n cont. núm. 11 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832807ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, formant part d'una agrupació de cases que conserven l'arquitectura popular en 
un dels carrers situats al migjorn del carrer de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues altures. Els paraments es troben paredats i 
referits a la planta baixa, observant-se a la dreta una cadena cantonera de marès. La planta pis, de factura posterior, 
és de carreus de marès. La cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa hi ha 
una portassa d’arc carpanell i l'obertura d'un celler, ambdues obertures amb llindar de pedra i emmarcades amb 
marès. Al porxo hi ha dues finestres a la façana principal i dues a la façana lateral, totes es troben cegades. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La construcció del porxo és posterior. S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana de la planta baixa, incloent el tractament del parament i les obertues de 
portassa i celler. Celler. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Referir la planta porxo seguint el patró existent a la planta baixa. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de 
les finestres de la planta pis. 
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U-81 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-81 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Pirris CODI U-82 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Miranda 11 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832807ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, formant part d'una agrupació de cases que conserven l'arquitectura popular en 
un dels carrers situats al migjorn del carrer de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits i mostra a la dreta una cadena cantonera de marès. La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab. 
La façana presenta una disposició simètrica de les obertures. Al centre de la planta baixa hi ha un portal allindat 
amb llindar de pedra,  amb una finestra a cada costat.   Al porxo hi ha tres finestres. Totes les obertures estan 
emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 50 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Presenta alguns desperfectes a la cornisa. 

INTERVENCIONS La finestra de l’esquerra està feta damunt una antiga portassa d’arc escarser amb dovelles de 
marès de la qual s'observa la imprompta. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el tractament del parament, referit deixant parcialment la pedra vista, 
i totes les obertures. Imprompta de l'antiga portassa d'arc escarser. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
portassa. 
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U-82 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Foc CODI U-83 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Miranda 9 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832808ED0833S0001AK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, formant part d'una agrupació de cases que conserven l'arquitectura popular en 
un dels carrers situats al migjorn del carrer de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, deixant parcialment la pedra vista. La cornisa és una llivanya de marès, la canal és de PVC i la coberta és de 
teula àrab. El sòcol és de ciment. A la planta baixa hi ha un portal allindat amb llindar de pedra, una finestra i una 
portassa d’arc escarser. Al porxo hi ha dues finestres i un emmarcat referit que simula una finestra central. Totes 
les obertures estan emmarcades amb peces de marès.  

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 50 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La façana presenta alguns pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana, incloent el tractament del parament, referit deixant parcialment la pedra 
vista, i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la canal de PVC. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet l'obertura de la 
finestra central de la planta pis mantenint la tipologia, els materials i les tècniques constructives 
de les finestres del pis. 
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U-83 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Simó Pansa  CODI U-84 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Família Company Riutort -Pansa-, promotora 

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Miranda 7 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832809ED0833S0001BK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, formant part d'una agrupació de cases que conserven l'arquitectura popular en 
un dels carrers situats al migjorn del carrer de Petra 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd, 
excepte a la part central que mostra un cadenat de marès de bon tall. La cornisa és plana, la canal és de giny i la 
coberta és de teula àrab. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt i carcanyols, recuperant la forma del 
portal original que havia estat allindanat, una finestra i una porta de garatge. Al porxo hi ha tres finestres  
emmarcades amb peces de marès i ampit motllurat. Sobre la llinda de la finestra central es conserva una inscripció 
amb la data de construcció i el nom de la família promotora: "1751 COMPAÑY". La inscripció de l'any s'integra 
dintre d'un requadre coronat per una petita creu. 

 

CRONOLOGIA XVIII (1751) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 50. GEM p. 320 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha esta completament rehabilitada. La porta de garatge i les finestres de l'esquerra, situades en 
planta baixa i pis, són de nova construcció. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana, incloent totes les obertures originals. Tractament del parament, referit 
deixant el cadenat central de marès vist. Inscripció sobre la llinda de la finestra central. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. 
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U-84 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-84 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-85 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Miranda 1 cantonada carrer Petra 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3832801ED0833S0001JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble situada a una cantonada, amb frontis al carrer Miranda, de dos aiguavessos i dues plantes. A la part 
posterior s'adossa el buc d'una portassa. El parament es troba paredat en verd i referit, la cornisa és una llivanya de 
marès i la coberta és de teula àrab. El sòcol és a la tirolesa. A la planta baixa del frontis hi ha un portal d'arc de mig 
punt i una finestra a la seva dreta. A la façana del carrer Petra s'obre una finestra i una portassa d’arc carpanell i un  
finestró al porxo. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han referit de ciment gratellós tots els paraments. Les finestres de la planta baixa són de nova 
factura. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el portal d'arc de mig punt, el finestró del porxo i la portassa d'arc 
carpanell. Inscripció a la llinda del portal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Recuperar el tractament tradicional dels paraments, paredat en verd i referit deixant veure 
parcialment la pedra i els emmarcats de marès de les obertures. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. La pràctica de noves 
obertures al porxo o a la façana del carrer Petra es condiciona al seguiment de la tipologia, 
materials i tècniques constructives de l'arquitectura tradicional del poble. 
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U-85 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-85 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-86 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 41 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3732321ED0833S0001HK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i referit, 
la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa hi ha un portal d’arc de mig punt 
al qual s'accedeix mitjançant dos escalons, emmarcat amb dovelles de marès i una finestra, oberta on es localitza 
la imprompta d'un antic portal d'arc de mig punt. En el porxo, a la vertical del portal, hi ha una altra finestra. Totes 
les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Presenta alguns pegats de ciment i un referit del mateix material a la cantonera dreta 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és posterior. S'ha empotrat el comptador d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el tractament del parament, el portal i la finestra del pis. Escalons de 
pedra del portal. Imprompta de l'antic portal d'arc de mig punt. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 

 

 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

198

U-86 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-87 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 50 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3731205ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta de teula àrab. A la planta baixa s'obren el portal i 
una finestra. Al porxo, en posició central, s'obre una finestra d'ampit motllurat. Totes les obertures es troben 
emmarcades en marès. S'observen restes de l'antiga decoració per faixes verticals i horitzontals i la simulació d'un 
obertura a la planta baixa. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta humitats i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el referit del parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

200

 
 
U-87 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-88 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 48 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3731204ED0833S0001MK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta de teula àrab. A la planta baixa s'obren 
el portal, amb el llindar i la part baixa dels brancals de pedra, i una portassa d'arc carpanell rebaixat parcialment 
cegada i transformada en finestra. Al porxo hi ha una finestra sobre la vertical del portal. Totes les obertures es 
troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta humitats i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
portassa. 
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U-88 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Morlà o Cal Secretari CODI U-89 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Josep Estelrich Colom -Turricano-, mestre d'obres. Vicari Antoni Barceló, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 25 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632313ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament presenta un folre de pedra 
amb cantoneres de carreus de marès. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
Presenta una disposició simètrica de les obertures. A la planta baixa trobam un portal allindat amb llindar de pedra 
flanquejat per dues finestres. Al primer pis podem veure una finestra balconera flanquejada per dues finestres. La 
finestra s'obre a un balcó que té peanya motllurada i barana de ferro forjat. Al porxo hi ha tres finestrons apaïsats. 
Totes les obertures estan emmarcades amb pedra, i presenten la clau sobresortida. La façana posterior es troba 
paredada en verd amb la junta remarcada i presenta tres finestres a la planta pis i tres finestrons apaïssats al porxo. 
Les aigües del segon aiguavés són recollides per una canal de teules sobre mènsules de test. A la coberta 
s'observa un fumeral de llivanya. De l'interior destaca un arc carpanell entre les crugies, una escala de dos trams 
amb barana de ferro i el trespol de la planta baixa, de ciment polit amb corredor central de macolí.   

 

CRONOLOGIA Segle XX (1907) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.50 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria dels dos aiguavessos, estructura i façana incloent el tractament del parament i totes 
les obertures. Balcó amb barana de ferro forjat. Canal de teules de la façana posterior i fumeral 
de llivanya. Trespol de la planta baixa, escala de dos trams i arc carpanell. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-89 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca na Calvona o Cal Murer CODI U-91 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial amb detalls modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 26 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631114ED0833S0001ZK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de tres crugies i tres plantes i coberta plana. El parament es troba referit i 
esgrafiat simulant carreus. El sòcol és de pedra, la cornisa està ornamentada amb dentells. Tanca la terrassa una 
barana de pedra, ornamentada amb motius geomètrics i amb un acabament ondulat.   

La façana presenta una distribució simètrica de les obertures i s'organitza mitjançant línies d’imposta i faixes 
verticals blanques que limiten la façana.  En la planta baixa hi ha un portal central amb una finestra a cada costat. 
En el primer pis hi ha tres finestres amb guardapols ornamentat, la d'enmig és balconera amb un balcó que presenta 
peanya motllurada sobre tres cartel.les i barana de ferro forjat. En el porxo trobam tres finestrons apaïsats. Les 
obertures presenten llindars i filloles de pedra, un emmarcament de referit amb clau central sobresortida i a la planta 
pis guardapols ornamentats amb prolongacions inferiors als extrems.  

Al costat de l'edifici es troba l'entrada a la part posterior de la parcel.la, d'arc escarser amb llindar, brancals i 
escopidors de pedra, i porxadeta de teules. La tercera crugia es correspon amb un buc d'una planta i coberta plana 
amb  terrassa limitada per una balustrada . 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 48 i 49 

4. ESTAT  DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament de la façana presenta un cert grau d'ennegriment-. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament, referit i esgrafiat simulant 
carreus, i totes les obertures. Balconada amb barana de ferro. Portal d'entrada a la part posterior. 
Tractament decoratiu de faixes blanques. Tancaments de persiana mallorquina de la façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-91 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Mallol CODI U-92 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Josep Mayol Gayá, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 17 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632008ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dues crugies i tres plantes amb coberta plana. El parament presenta un 
referit de ciment gratellós i un sòcol folrat de pedra d'aparell poligonal i junta remarcada i una cornissa motllurada. 
La façana presenta una disposicó simètrica de les obertures i s'organitza mitjançant línies d'imposta i faixes 
verticals blanques. A la planta baixa hi ha quatre obertures: el portal principal, una portassa i dos portals 
secundaris, totes aquestes obertures tenen llindars de marmolina, són d’arc escarser i es troben unides per una 
faixa a mode de línia d’imposta en marès, detall decoratiu que també es repeteix sobre el sòcol. Al primer pis 
trobam una balconada de peanya motllurada sobre quatre cartel.les i barana de ferro forjat i dues finestres 
balconeres flanquejades per una finestra a cada costat, totes elles allindades. Al porxo hi podem veure quatre 
finestrons apaïsats. Totes les obertures estan emmarcades per relleus en marès amb la clau sobresortida. El 
coronament de la façana té la inscripció "AÑO 1929" i els laterals estan rematats per uns pinacles. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1929) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.49 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament, de ciment gratellós, i totes 
les obertures. Balconada amb barana de ferro forjat. Tractament decoratiu de faixes blanques. 
Tancaments de persiana mallorquina de la façana. Inscripció del paretó culminal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-92 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-92 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Toni de Solanda CODI U-93 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Antoni Oliver Mas -de Solanda-, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 1 / Petra 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532005ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble, en una de les seves vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer i situat a una cantonada, de dos aiguavessos i tres plantes, amb el frontis al carrer 
de Fra Lluís Jaume. Els paraments són de carreus de marès, referits amb el sòcol a la tirolesa. La cornisa és 
motllurada, la canal, només present al carrer de Fra Lluís Jaume, és de giny i la coberta és de teula àrab. La façana 
presenta una disposició simètrica de les obertures i s'organitza mitjançant  línies d'imposta i faixes verticals, 
referides i pintades. A la planta baixa hi ha un portal central amb una finestra a cada costat. En el pis trobam una 
finestra balconera amb balcó amb barana de ferro forjat, flanquejada amb una finestra a cada costat. En el porxo hi 
ha tres finestrons apaïsats. A la façana del carrer de Petra es repeteix el mateix esquema, amb dues obertures per 
planta. Totes les obertures son emmarcades per faixes pintades.  El cantó és arrodonit i conserva un escopidor de 
pedra. Sobre la teulada s'observa un fumeral de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 49 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat una persiana d'alumini a la finestra balconera del pis. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Balcó 
amb barana de ferro forjat. Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament i el seu tractament decoratiu per faixes blanques. Substituir la porta 
d'alumini per fusteria tradicional. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-93 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca madò Perissa  CODI U-94 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532004ED0833S0001DK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes.  El parament es troba paredat en verd, i 
referit, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de i teula àrab. Presenta a la planta baixa un portal d’arc 
de mig punt amb llindar de pedra i dovelles i brancals de marès. Al porxo, sobre l'eix del portal, hi ha una finestra 
allindada emmarcada amb peces de marès.  

 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 49 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions i pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament, el portal i la finestra. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-94 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-95 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Casal senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 7 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532002ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament es troba referit i esgrafiat simulant 
carreus, la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. El sòcol presenta un folre de 
pedra enqueixalada. La façana presenta s'organitza mitjançant línies d'imposta en relleu. Les obertures també 
presenten un emmarcament en relleu, més ample a la llinda que als brancals i amb la clau ressortida. En la planta 
baixa hi ha un portal principal allindat, dues finestres balconeres i una portassa allindada.  Quatre finestres 
balconeres, en el pis, i quatre finestrons apaïsats, en el porxo, clouen la façana.  

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han instal.lat tancaments d'alumini a les obertures de la planta baixa i del pis. S'han empotrat 
els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-95 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-96 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 8 / Belisari 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632014ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer i situat a una cantonada, de dues crugies i tres plantes, amb frontis al carrer de Fra 
Lluís Jaume. El paraments són de carreus de marès amb un folre de pedra enqueixalada i cadenes cantoneres de 
marès. Un cadenat de marès senyala la crugia en la façana del carrer Belisari i la cantonada presenta un xamfrà.La 
cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica de les 
obertures i línies d'imposta en relleu i faixes verticals organitzen la façana. A la planta baixa hi ha un portal allindat, 
amb la part baixa dels brancals de pedra, flanquejat per dues finestres balconeres. Al primer pis trobam un balcó 
amb una finestra balconera, amb una balconada amb barana de ferro forjat i una finestra a cada costat. Al porxo 
podem veure tres finestrons apaïssats. La façana del carrer Fra Lluís Jaume presenta el mateix tractament amb 
dues obertures per planta, trobant-se cegades una obertura de la planta baixa i una de la planta pis. Totes les 
obertures estan emmarcades amb peces de marès i presenten la clau ressortida. A la coberta s'observa un buc 
amb porta d'accés a la teulada i un fumeral de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Balconada amb 
barana de ferro forjat. Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet la reobertura de les finestres 
cegades 
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U-96 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Soler CODI U-97 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial amb detalls modernistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Belisari 21 / Princesa 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633703ED0833S0001YK  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

Casal senyorial alineat al carrer i situat a una cantonada, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament esta forat 
de pedra d'aparell hexagonal, el sòcol és de pedra; la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de 
teula àrab. La façana presenta una disposició simètrica de les obertures, amb impostes, cadenes d'angle i 
cantoneres de marès de bon tall. 

En la planta baixa del frontis, al carrer Belisari, hi ha un portal allindat central, amb llindar i part baixa dels brancals 
de pedra, i amb dues finestres a cada costat. En el primer pis hi ha una finestra balconera central amb balcó i dues 
finestres a cada costat. El balcó és sostingut per dues cartel.les decorades i presenta una barana de ferro forjat 
formant dibuix. De les finestres destaquen els ampits amb concavitats a la part inferior. En el porxo s'obren cinc 
finestrons apaïssats units entre les llindes per una faixa horitzontal decorada amb dents de serra.  Totes les 
obertures, llevat dels finestrons del porxo, presenten les peces de marès dels emmarcaments verticals, disposades 
a saltacavall, i la clau de la llinda sobresortida i ornamentada amb motius geomètrics. 

La façana del carrer Princesa presenta les mateixes característiques, amb dues finestres per planta i un cadenat 
d'angle central que la subdivideix verticalment. La base de la cantonera és de pedra i presenta un escopidor. 

Al costat de l'edifici i en el mateix carrer es conserva el buc de la portassa, d'un aiguavés i dues plantes, parament 
paredat en verd i referit, cornisa de llivanya de marès, canal de giny i coberta de teulà àrab. Una portassa d'arc 
carpanell amb llindar i part de baixa dels brancals i escopidors de pedra i una finestra d'ampit motllurat a la planta 
pis són les obertures, a més d'un petita espitllera. 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 52 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha renovat la coberta de la portassa. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada amb ferro forjat. Buc, tractament del parament i obertures de la portassa del carrer 
Princesa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 
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INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

U-97 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-97 FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-98 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Belisari 17 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633705ED0833S0001QK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. A la planta baixa trobam un portal allindat 
amb llindar de pedra. A l’esquerra hi ha una portassa d’arc carpanell rebaixat. Al porxo s'obren dues finestres 
allindades. Totes les obertures  estan emmarcades amb peces de marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Presenta alguns descrostats i pegats de ciment 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Voravia de pedra. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-98 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Ribes CODI U-99 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Carles Garau i Tornabells, arquitecte. Joan Estelrich Bou -Turricano-, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Regionalista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 10 / Belisari 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633708ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes situada a una cantonada. El parament està fet 
amb carreus de marès de Porreres, folrat amb pedra de Binissalem d'aparell poligonal i junta remarcada sent la 
cantonada curvilínia.  La imposta entre el pis i el porxo i el porxo són de marès. El sòcol és de pedra i la cornisa és 
motllurada de marès, excepte al tram curvilini amb volada de fusta. La canal és de giny, excepte al tram curvilini on 
és absent,  i la coberta és de teula àrab. 

A la planta baixa hi ha un portal allindat amb escala i llindar de pedra i sis finestres amb ampit de pedra. Al costat 
esquerra hi ha una portassa d’arc carpanell amb la part baixa dels brancals i els escopidors de pedra. Al primer pis 
trobam tres balcons amb peanya motllurada sobre dues cartel.les de pedra i barana de ferro.Completen les 
obertures d'aquesta planta una finestra allindada i sobre la vertical de la portassa una finestra d'arc de mig punt. El 
porxo presenta una galeria amb deu obertures allindades al carrer Fra Lluís Jaume i quatre al carrer Belisari i sis 
obertures d'arc de mig punt al tram curvilini. 

Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

CRONOLOGIA Segle XX (1943-1948) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES. p. 48-49. GEM. Tom XV. p. 327 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconades i baranes de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-99 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca madò Jerònia CODI U-100 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Fra Lluís Jaume i Vallespir 12 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633709ED0833S0001FK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa hi ha 
un portal de mig punt amb llindar de pedra i dovelles, carcanyols i sobreclau de marès. A la seva dreta s'obre una 
portassa d’arc carpanell rebaixat  i a l'esquerra s'obre un finestró atrompetat. Al porxo trobam dues finestretes 
allindades. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA s. XVIII - XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 48 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-100 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Ca madò Jordi CODI U-101 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Bons Aires 18 / Jaume Mas i Noguera 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532104ED0833S0001JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 
Casa de poble alineada al carrer,  de dos aiguavessos i dues altures situada a una cantonada. El parament es troba 
paredat en verd i referit, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab. En la planta de la façana 
principal hi ha un portal d’arc escarser, originàriament de mig punt, amb amb dovelles, carcanyols i sobreclau de 
marès. Sobre el seu eix s'obre una finestra amb ampit motllurat. D'aquesta façana cal destacar el seu estucat, que 
constitueix una mostra única en el poble, decorat amb motius geomètrics i línies blanques de delimiten una franja 
central on s'obren el portal i la finestra, a l'entorn de la qual l'esgrafiat simulant carreus. A cada costat del portal 
s'observa una anella i un ferro fermador. 
Al carrer Jaume Mas trobam una portassa d’arc carpanell, una finestra atrompetada, una finestra amb ampit 
motllurat i dues obertures de factura moderna. En l’interior entre les dues crugies hi ha un arc carpanell, entre un 
seguit d’arcs, alguns d’ells han estat cegats. Al pati, que dona accés a la pallissa a través d’una escala, trobam un 
pou amb coll nou i una antiga cisterna.  En el buc de la portassa s'observa un arc carpanell rebaixat. 

CRONOLOGIA Segles XVIII- XIX 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p.54 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el referit de les façanes es troba deteriorat i el sòcol ha estat encimentat. 

INTERVENCIONS 
S'han practicat noves obertures a la façana lateral  i s'ha instal.lat un nou llindar en el portal. 
Sobre la portassa es construí una porxada sobre galeria de dos arcs. S'han empotrat els 
comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament i la decoració i totes les obertures del 
frontis. Finestró atrompetat i portassa d'arc carpanell. Arc carpanell interior entre crugies de la 
casa. Arc carpanell interior del buc de la portassa. Cisterna del pati. Anella i ferro fermador situat 
a cada costat del portal 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament. Al frontis restaurar la decoració d'estucat amb motius geomètrics i faixes 
blanques. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. S'admet l'eliminació de la porxada del 
carrer Belisari i la seva transformació en una planta pis que haurà de seguir les pautes de 
l'arquitectura tradicional que caractertiza la resta de l'edifici. 
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U-101 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Posada de Son Roig CODI U-102 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Antoni Company Nicolau, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 80 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532105ED0833S0001EK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al centre del poble, a prop de l'església parroquial 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament és de carreus de marès, la 
cornisa motllurada, la canal de giny i la coberta de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal d’arc de mig punt 
amb llindar de pedra i amb dovelles amb molt de regràs i un altre portal secundari amb un emmarcat referit. Damunt 
del portal principal hi ha un requadre amb una inscripció: "Compañy 1698".  En el pis trobam dues finestres amb 
ampit motllurat.  

 

CRONOLOGIA Segle XVII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 55. GEM,  XV, p. 335 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Una part de la posada pertany ara a la casa veïna, com es pot apreciar en la finestra de la planta 
baixa. En la planta baixa es va obrir un portal secundari on hi havia una finestra. El sòcol de 
pedra és modern i s'ha empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el seu tractament, el portal i les finestres del pis. Inscripció sobre el 
portal principal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-102 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-103 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 10 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631106ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer de dues plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd, presenta 
cadenes cantoneres de marès, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
A la planta baixa s'obren un portal central i una finestra balconera allindats i una portassa d'arc carpanell. Les tres 
obertures presenten una sobreclau que connecta amb les corresponents finestres de la planta pis. Totes les 
obertures es troben emmarcades en marès. La portassa conserva petits escopidors de pedra. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'ha instal.lat tancaments d'alumini. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria, estructura i façana principal incloent totes les obertures i el tractament del parament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament. Substituir els tancaments d'alumini per tancaments de fusteria tradicional. 
Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-103 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-104 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial, influència modernista 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 6 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631104ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer de tres crugies i tres plantes. El parament és de carreus de marès i es troba 
referit. El sòcol és de pedra, la cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta una 
disposició simètrica de les obertures i línies d'imposta i faixes verticals de marès. A la planta baixa trobam un portal 
allindat amb llindar de pedra, amb una finestra a la dreta i una portassa d’arc escarser i llindar i escopidors de pedra 
a l’esquerra. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres, la central amb un balcó de peanya motllurada sobre dues 
cartel.les i barana de ferro forjat. Totes les obertures estan emmarcades amb faixes en relleu de marès i clau 
sobresortida, les del pis presentant concavitats i eixamplaments decoratius. Al porxo s'obre una galeria de cinc arcs 
amb balustrada entre pilarets amb capitell. A la vertical de la portassa s'observa una pota de cabra de ferro.  A la 
part posterior de la parcel.la hi ha un pati, una soll i una pallissa. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (anys 20) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El referit es troba ennegrit. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent totes les obertures. Balconada amb barana de ferro 
forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar l'ennegriment de la façana 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-104 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-105 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Eclèctic 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Petra 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532009ED0833S0001SK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat amb el carrer, de dues crugies, tres plantes i coberta plana. El parament és de carreus de 
marès i es troba referit. La cornisa és motllurada i la terrassa presenta una barana entre pilarets coronats per 
pinacles. Presenta disposició simètrica de les obertures i faixes verticals i línies d'imposta, decorada amb 
dentellons la del porxo. A la planta baixa trobam tres portals d'arc escarser i llindar de pedra que donen accés a la 
casa, el d'enmig més estret que els altres. Al primer pis trobam una balconada amb quatre cartel.les i tres finestres 
balconeres, la d'enmig és de mig punt i les altres dues allindades, es troben emmarcades per referits de ciment 
amb diferents ornamentacions sobre la llinda. El segons pis té una galeria central amb tres obertures allindades i 
ampit, flanquejada per dues finestres balconeres. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (anys quaranta) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. La part baixa del parament es troba erosionada i el formigó armat de la balconada 
presenta i els emmarcaments de les finestres del pis presenten desperfectes.  

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façana incloent totes les obertures. Tancaments de les obertures de la 
façana. Fusteria interior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar desperfectes de la balconada i dels emmarcaments. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-105 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-106 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 66 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631137ED0833S0001DK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble, davant l'Ajuntament 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un 
portal allindat, originàriament d'arc de mig punt, amb brancals de pedra i carcanyols i sobreclau de marès que 
connecta amb la finestra de la planta pis.  A la dreta s'obre una portassa d’arc escarser i a l'esquerra una finestra 
balconera de nova factura. En  pis s’obren tres finestres. Totes les obertures es troben emmarcades amb peces de 
marès.  

 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment. 

INTERVENCIONS La finestra de la planta baixa és nova. S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. S'ha 
obert un finestró de ventilació a la planta pis. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-106 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca Don Xim CODI U-107 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Mateu Camps, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 70 / Petra 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3532010ED0833S0001JK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble, al costat de l'Ajuntament 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineat al carrer, de dues crugies i tres altures que fa cap de cantó, el qual es troba arrodonit. És de 
carreus de marès, la cornisa és motllurada, la canal és de giny i la coberta de teula àrab. Té una articulació 
d’obertures simètrica i presenta línies d'imposta i faixes verticals. En la planta baixa de la façana del carrer Major hi 
ha el portal principal amb llindar de pedra i amb una finestra balconera a cada costat. En el primer pis s'obren tres 
finestres balconeres, la central amb balcó de peanya motllurada i barana de ferro forjat;  en el porxo hi ha tres 
finestrons apaïsats. Totes les obertures es troben emmarcades amb carreus de marès. 

La façana del carrer de Petra presenta el mateix tractament, amb dues obertures per planta.   

 

CRONOLOGIA Segle XX (1888) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 56 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament presenta algunes erosions i les filloles de test presenten desperfectes. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada i barana de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-107 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Gana CODI U-109 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA Antoni Barceló Bauçà, promotor 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 69 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432007ED0833S0001WK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble, al costat de l'Ajuntament 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal alineat al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament és de carreus de marès, amb un folre de 
peces de marès de bon tall, el sòcol és de pedra, la cornisa és motllurada, la canal de giny i la coberta és de teula 
àrab. Presenta una disposició simètrica d’obertures i línies d’imposta i faixes verticals que limiten la façana. En la 
planta baixa hi ha tres portals allindats amb els llindars de marmolina. En el pis trobam tres finestres balconeres, la 
central amb balcó amb barana de ferro forjat. En el porxo s'articula com una galeria dividida en tres trams per quatre 
pilars entre els quals es disposa una balustrada ornamentada. Totes les obertures són allindades i emmarcades per 
faixes en relleu que marquen un arc escarser rebaixat sobre la llinda. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1929) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 56 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El referit es troba ennegrit. Els tancaments de les obertures presenten desperfectes. 

INTERVENCIONS S'ha empotrat el comptador d'aigua 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana incloent el tractament del parament i totes les obertures. Balconada amb 
barana de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar l'ennegriment de la façana. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-109 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca Don Ramon Carritxó CODI U-110 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Rafel i Ramon Gayà Galmés, promotors. 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Tort 4 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3431503ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineada al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament és de carreus de marès i es troba 
referit i esgrafiat simulant carreus, la cornisa és motllurada i decorada amb dentellons, la canal és de giny i la 
coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica d’obertures i  tres línies d’imposta i dues faixes verticals 
de marès en relleu, a l'igual que el sòcol. En la planta baixa hi ha un portal amb el llindar i la part baixa dels 
brancals de pedra i una finestra a cada costat. En el pis trobam una finestra balconera central amb balcó sobre una 
cartel.la i barana de ferro forjat, i una  finestra cada costat. En el porxo hi ha tres finestrons apaïsats. Totes les 
obertures són allindades i s'emmarquen per una faixa de marès amb clau central sobresortida 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1907) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 43 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El referit es troba ennegrit. 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façana, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada amb barana de ferro forjat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar l'ennegriment de la façana. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-110 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

245

1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Joan i don Climent CODI U-111 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Construïda per Ramon Gaià 

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consistori 9 cantonada c/ Tort 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3431502ED0833S0001KK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casal senyorial alineada al carrer, de dos aiguavessos i tres plantes situat a una cantonada. El parament és de 
carreus de marès, referit, estucat i esgrafiat simulant carreus de marès; el sòcol és referit, la cornisa  és motllurada, 
la canal de giny i la coberta és de teula àrab. Presenta una disposició simètrica de les obertures i está dividia per  
tres línies d’imposta i dues faixes verticals. En la planta baixa hi ha un portal allindat, una finestra balconera i una 
finestra. En la planta pis  hi ha una finestra i  dues  finestres balconeres, una d'elles amb balconada sobre peanya 
motllurada i barana de ferro. En el porxo, de menor amplària que la resta de plantes, hi ha tres finestrons apaïssats. 
La façana del carrer Tort presenta el mateix tractament, amb dues obertures per planta.Totes les obertures són 
allindades i el seu emmarcament és amb carreus de marès vist, igual que el xamfrà del cap de cantó, el qual 
presenta la base de pedra. Sobre el portal principal l'emmarcat presenta un escalonament decoratiu. Les finestres 
balconeres presenten baranes de ferro. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1907) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 43 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El referit presenta algunes erosions i humitats. 

INTERVENCIONS L’edifici original fou dividit en dos habitatges independents. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada. Ferros forjats de les finestres i del balcó. Voravia de llambordes de pedra. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar l'estucat. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 
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U-111 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Ca l'amo en Joan i Ca Don Climent CODI U-112 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Construïda per Ramon Gaià 

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consistori 11 cantonada c/ Bellavista 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3431501ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 
3. DESCRIPCIÓ 
Casal senyorial alineat al carrer, de tres crugies i tres plantes, amb un buc adossat al costat del carrer Bellavista. El 
parament és de carreus de marès, referit, estucat i esgrafiat simulant carreus de marès; el sòcol és referit, la 
cornisa  és motllurada, la canal de giny i la coberta és de teula àrab. La façana principal s'organitza mitjançant línies 
d’imposta i faixes verticals. En la planta baixa hi ha un portal allindat situat lateralment, amb dues finestres situades 
en el seu costat esquerre. En la planta pis sobre el portal hi ha una finestra balconera amb balconada sobre peanya 
motllurada i barana de ferro.  A la seva esquerra hi ha una finestra i una finestra balconera.  En el porxo hi ha tres 
finestrons apaïssats. Totes les obertures són allindades i el seu emmarcament és amb carreus de marès vist, amb 
un escalonament decoratiu sobre el portal principal. Les finestres balconeres de la planta baixa presenten baranes 
de ferro. Sobre la coberta s'observa un fumeral de llivanya. 

El buc adossat al costat del carrer Bellavista presenta una planta d'altura i coberta plana amb terrassa limitada per 
una barana ornamentada. S'hi obren una portal amb llindar de pedra i una finestra. En el segon aiguavés de l'edifici 
principal el buc adossat presenta dues crugies, dues plantes d'altura i coberta de teula àrab. La planta baixa 
presenta obertures allindades i la planta pis galeries amb baranes ornamentades. A la part posterior de la casa hi ha 
un pati i un emparrat amb columnes de fust quadrat. Aquest pati limita amb el carrer Bellavista mitjançant  un paretó 
amb barana ornamentada.  

CRONOLOGIA Segle XX (1907) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES. p. 43-44. GEM. Tom XV. p. 323 
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La façana del carrer Consistori es troba ennegrida. 

INTERVENCIONS 
L’edifici original fou dividit en dos habitatges independents.El buc del carrer Bellavista fou 
construït en obrir-se el carrer (1916). Els paraments d'aquest buc han estat renovats, referint-se i 
pintant-se de blanc. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Balconada. Ferros forjats de les finestres i del balcó. Voravia de llambordes de pedra. Buc del 
carrer Bellavista. Baranes ornamentades de la terrassa, de la galeria del primer pis i del paretó de 
tancament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Netejar l'ennegriment de la façana del carrer Consistori. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-112 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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U-112 FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ  CODI U-113 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consistori 16 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3432016ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a prop del centre del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer, de tres tres plantes i dos aiguavessos. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa  és motllurada i la coberta és de teula àrab. En la planta baixa hi ha un portal allindat, amb la llinda 
i els brancals de pedra viva i una finestra amb ampit motllurat. En la planta pis, sobre els eixos de les obertures 
anteriors hi ha una finestra i una finestra balconera. En el porxo hi ha dos finestrons apaïsats. Totes les obertures 
presenten un emmarcament de coloració diferent a la de la resta del parament. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  
4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El parament es troba repicat en la seva part baixa. La motllura de la finestra de la planta 
baixa està rompuda. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Tractament decoratiu de faixes d'emmarcat. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament seguint el patró de la planta pis. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració. 
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U-113 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Posada d'Horta CODI U-114 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consistori 32 cantonada c/ Camp 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3332011ED0833S0001LK i 3332010ED0833S0001PK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona occidental del poble davant la plaça de la Constitució 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de dos aiguavessos i dues plantes situada a una cantonada. El parament es troba paredat en verd i referit, 
menys la part central on es troba el portal principal i la finestra del pis que és de peces de marès. El sòcol és referit 
de ciment gratellós, la cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab. Presenta  cadenes cantoneres de pedra i 
restes de faixes blanques decoratives, quatre són verticals i una segueix la cornisa. En la planta baixa hi ha un 
portal allindat, originàriament de mig punt, amb part de les dovelles de marès amb molt de regràs, i una finestra 
balconera de factura moderna. En el porxo hi ha dues finestres amb ampit motllurat. Al costat del portal s'observa 
una anella fermadora. En la façana del carrer Camp  destaquen la portassa d’arc molt rebaixat, que dona accés a un 
pati posterior, i a la planta pis l'obertura de la pallissa i un finestró atrompetat.  Les aigües de la façana posterior són 
recollides per una canal de teules. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 40 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta erosions i pegats de ciment 

INTERVENCIONS 
La casa es va reestructurar i dividir en dos habitatges, el números 30 i 32. La finestra devora el 
portal i els finestrons i la finestra de la planta baixa del carrer Camp són posteriors així com la 
balustrada situada sobre la portassa. S'ha empotrat el comptador d'aigua. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament, referit amb el cadenat central de 
marès vist,  i totes les obertures originals. Anella fermadora. Canal de teules de la façana 
posterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-114 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ  

DENOMINACIÓ Can Joan des Molins CODI U-115 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Molins 24 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3430024ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona de l'antic molinar del migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble reculada respecte de l'alineació actual del carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es 
troba paredat en verd. La cornisa és de marès escalonada, la canal de test i  la coberta de teula àrab. A la planta 
baixa hi ha una portal d’arc de mig punt amb carcanyols de marès, finestró atrompetat a la dreta i portassa d’arc 
carpanell a l’esquerra. Al primer pis trobam tres finestres amb ampit motllurat. A l’exterior, adossat a la façana hi ha 
un coll de cisterna de base quadrangular i cobert d'una capella en forma d'arc apuntat feta amb marès i pedra.Totes 
les obertures estan emmarcades amb marès. 

 

CRONOLOGIA S. XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 41 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat totalment rehabilitada. Els paraments han estat repicats i la portassa i la finestra 
situada sobre el seu eix a la planta pis són de nova factura. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façana, incloent totes les obertures. Coll de cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-115 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-116 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Molins 27 / Consolació 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3529024ED0832N0001QH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona de l'antic molinar del migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble amb el capcer alineat amb el carrer Consolació, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es 
troba paredat en verd i referit, la cornisa és una llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. 
A la planta baixa hi ha una portal d’arc escarser i llindar de pedra, flanquejat per dues finestres balconeres. Al porxo 
podem veure tres finestres, dues d’elles cegues. Totes les obertures estan emmarcades amb peces de marès, dues 
d'elles cegades. Al costat de la dreta s'adossa un buc fet amb peces regulars de marès. Sobre la teulada s'observa 
un fumeral de llivanya. 

La façana del carrer Consolació presenta una cadena cantonera central, una finestra de nova factura i una portassa 
amb coberta plana i terrat al qual s'accedeix mitjançant una escala adossada. 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, presenta erosions a la part baixa del parament i desperfectes a les filloles de les 
finestres. 

INTERVENCIONS El buc de marès situat a la dreta és un afegit posterior. S'ha empotrat el comptador d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Portassa 
adossada a la part posterior. Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de 
les finestres cegades. 
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U-116 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Can Cambuix CODI U-117 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Manacor 1 / Consolació 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3530016ED0833S0001GK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al migjorn del poble, al costat d'una de les vies de comunicació més 
importants 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble situada a una cantonada, de dues plantes i dos aiguavessos, tot i que els segon aiguavés ha estat 
totalment renovat. El parament es troba paredat en verd i referit, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és 
de teula àrab. Al centre de la façana principal s'obre un portal d’arc de mig punt, amb dovelles i carcanyols de 
marès, i a la seva dreta s'obre una finestra. Sobre la vertical del portal, a la planta porxo, hi ha una finestra d'ampit 
motllurat. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 42, 43 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta erosions. 

INTERVENCIONS El segon aiguavés està totalment reestructurat. La finestra de la planta baixa és posterior. S'ha 
empotrat el comptador d'electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria corresponent al primer aiguavés. Façana del frontis incloent el tractament del 
parament, referit, i totes les obertures. Petita carrera situada davant la casa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Reparar el parament 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-117 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca Don Ramon Gayá CODI U-118 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA Carles Garau Tornabells, arquitecte; Joan Català Morlà, mestre d'obres 

ESTIL O CORRENT Ecléctic, amb elements regionalistes i racionalistes 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 48 cantonada c/ Raval 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631128ED0833S0001TK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona del migjorn del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Edifici de tres plantes situat a una cantonada alineat amb el carrer Major i reculat respecte del carrer Raval, on es 
situa un petit espai enjardinat. Presenta una façana articulada i dos volums diferenciats amb predomini de la línia 
recta i les obertures allindades, emmarcades per faixes. La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab. El 
primer volum, alineat amb el carrer Major presenta un sòcol de pedra, una planta baixa referida i esgrafiada simulant 
carreus on s'obre un portal i una finestra, una planta pis amb una finestra i un mirador centrat a l'angle de les dues 
cares d'aquest volum. Aquest mirador presenta tres finestres llargues a cadascun dels seus dos costats, té peanya 
motllurada i repeteix les solucions generals de l'edifici: emmarcament de faixes horitzontals i verticals, cornisa 
motllurada i coberta de teula àrab. Al porxo del primer volum s'obre tres finestrons apaïsats. El segon volum , 
reculat, presenta una major amplària que el primer i mostra el mateix tractament amb dos portals i tres finestres a la 
planta baixa, dues finestres i una galeria central a la planta pis i cinc finestrons apaïsats al porxo. Completa el 
conjunt una petita dependència d'una planta, coberta plana i terrassa superiors situada al carrer Raval. S'hi accedeix 
per un portal d'arc de mig punt, emmarcat a saltacavall, des de l'espai enjardinat o per un portal allindat des del 
carrer. L'espai enjardinat és limitat per un paretó amb sòcol a la tirolesa i petits pilars entre els quals s'estèn un 
reixat de ferro forjat. 

 

CRONOLOGIA Segle XX (1943) 

BIBLIOGRAFIA GUIA POBLES, p. 56 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria, estructura i façanes incloent el tractament del parament i totes les obertures. Buc 
d'una planta i coberta plana del carrer Raval. Espai enjardinat i el seu tancament. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació 
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U-118 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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U-118 FOTOGRAFIA 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

263

1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-119 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 46 cantonada c/ Raval 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631001ED0833S0001LK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona del migjorn del poble, formant part d'un conjunt d'habitatges de la 
mateixa tipologia edificat entre els carrers des Raval i de Llevant 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer,  de dos aiguavessos i tres plantes, que fa un cap de cantó amb xamfrà. El parament 
és de carreus de marès, amb folre de pedra d'aparell poligonal. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i la 
coberta és de teula àrab. Les façanes presenten una disposició simètrica de les obertures i estan dividides per  
línies d’imposta i cadenes cantoneres de carreus marès, amb les quals també es marca la crugia al carrer Raval. 
En la planta baixa de la façana principal hi ha un portal i tres finestres. En el primer pis, trobam quatre finestres 
balconeres. En el porxo hi ha tres finestrons apaïsats. La façana del carrer Raval només mostra una finestra en 
planta baixa i una en planta pis, existint els emmarcats de les seves corresponents parelles. Totes les obertures 
són allindades i emmarcades en marès. Una canal de teules recull les aigües del segon aiguavés. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S'han empotrat els comptadors d'aigua i d'electricitat 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Canal de teules 
de l'aiguavés posterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet la reobertura de la 
finestra  i del portal cegats i l'obertura de finestrons apaïssats a la planta porxo al carrer Raval 
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U-119 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-120 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial - Restauració 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 44 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631010ED0833S0001RK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona del migjorn del poble, formant part d'un conjunt d'habitatges de la 
mateixa tipologia edificat entre els carrers des Raval i de Llevant 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i tres plantes. El parament és de carreus de marès, amb folre de 
pedra d'aparell poligonal. La cornisa és motllurada, la canal és de giny i de PVC, i la coberta és de teula àrab. La 
façana presenta una disposició simètrica de les obertures i està dividida per  línies d’imposta. En la planta baixa hi 
ha dos portals i dues finestres. En el primer pis, trobam quatre finestres de les quals dues són balconeres, i una 
balconada amb barana de ferro forjat. En el porxo hi ha tres finestrons apaïsats. Totes les obertures són allindades i 
emmarcades en marès. Una canal de teules recull les aigües del segon aiguavés. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'ha produït una reestructuració de les obertures de la planta baixa i de la planta pis, reduint-se 
la grandària de dues finestres balconeres i reestructurant les obertures corresponents a 
l'establiment de restauració. S'ha substituït un tram de la canal original per canal de PVC. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Canal de teules 
de l'aiguavés posterior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la canal de PVC. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-120 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-121 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Major 42 cantonada c/ Llevant 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3631009ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona del migjorn del poble, formant part d'un conjunt d'habitatges de la 
mateixa tipologia edificat entre els carrers des Raval i de Llevant 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa alineada amb el carrer,  de dos aiguavessos i tres plantes, que fa un cap de cantó amb xamfrà. El parament 
és de carreus de marès, amb folre de pedra d'aparell poligonal. La cornisa és motllurada, la canal és de PVC i la 
coberta és de teula àrab. Les façanes estan dividides per línies d’imposta i cadenes cantoneres de carreus marès. 
En la planta baixa de la façana principal hi ha un portal i dues finestres balconeres. En el primer pis, trobam tres 
finestres balconeres. En el porxo hi ha tres finestrons apaïsats. La façana del carrer Llevant mostra dues finestres 
en planta baixa, una en planta pis i dos finestrons al porxo, existint l'emmarcat de la finestra absent de la planta pis. 
Les obertures són allindades i emmarcades en marès. Una canal de teules recull les aigües del segon aiguavés, on 
es localitza un fumeral de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Canal de teules 
de l'aiguavés posterior. Fumeral de llivanya. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Substituir la canal de PVC. Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES 

Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. S'admet l'obertura de la 
finestra emmarcada en la planta pis del carrer Llevant 
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U-121 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-122 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Ramon y Cajal 9 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3731111ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona oriental del poble 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. El parament es troba paredat en verd i 
referit, la cornisa és una llivanya i la coberta és de teula àrab.  A la planta baixa hi ha un portal allindat, 
originàriament d'arc de mig punt, amb dovelles, carcanyols i brancals de marès, i una finestra de factura moderna. 
Al porxo trobam una finestra amb ampit motllurat i emmarcament amb marès. Al costat del portal s'observa una 
anella fermadora. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular, el parament presenta erosions i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS S'ha augmentat l'altura del segon aiguavés. La finestra de la planta baixa és posterior. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façana del primer aiguavés incloent el tractament del parament, el portal i la finestra 
del pis. Anella fermadora. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reparar el parament seguint el patró existent a la planta pis i deixant vist el cadenat de marès 
del portal. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-122 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA  
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ  CODI U-123 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Manacor 19 cantonada c/ Migjorn 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3630709ED0833S0001XK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, al costat de migjorn del poble, en una de les vies de comunicació més 
importants. 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada al carrer, de dos aiguavessos i dues plantes, situat a una cantonada amb xamfrà. El 
parament es troba paredat en verd i referit, la cornisa és una llivanya de marès i la coberta és de teula àrab A la 
planta baixa hi ha un portal allindat amb llindar de marmolina, flanquejat per dues finestres. Al porxo trobam tres 
finestres. Totes les obertures estan emmarcades amb peces de marès. A la façana del carrer Migjorn, en el segon 
aiguavés, s'observa una finestra en planta baixa i sobre el seu eix l'obertura de la pallissa. Corona la teulada un 
fumeral de llivanya. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent, el segon aiguavés es troba sense teulada 

INTERVENCIONS El sòcol ha estat referit de ciment 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes corresponent, incloent el tractament del parament i totes les obertures. 
Fumeral de llivanya 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS 

Reposar la coberta de teules del segon aiguavés. Reparar el parament de la façana seguint el 
patró existent a la planta pis. Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-123 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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1. IDENTIFICACIÓ   

DENOMINACIÓ Son Santos CODI U-124 

TIPOLOGIA Possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Consolació 4 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3328502ED0832N0001EH 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Cases de possessió de dos aiguavessos, alineades amb el carrer i de dues plantes que tenen l’accés principal per 
la banda de migjorn, on es situa un espai enjardinat. Els parament són paredats amb verd, amb cadenes cantoneres 
de marès de bon tall i un cadenat central on es situa el portal principal i la finestra del porxo. La cornisa és 
motllurada als frontis i de caps de teula als capcers, la canal és de test i la coberta és de teula àrab. En la planta 
baixa de la façana principal el portal principal és d’arc de mig punt amb dovelles amb molt regràs, brancals de 
marès i carcanyols. A la planta baixa també s'obre un portal secundari d’arc escarser i una finestra. En el porxo hi 
ha tres finestres amb l'ampit motllurat,  i un finestró  atrompetat amb sobreclau que el connecta amb la finestra 
corresponent del porxo.  A la façana hi ha adossada una porxada amb un un forn de pa. A la façana de ponent hi ha 
un finestró quadrangular en planta baixa i una finestra d'ampit motllurat al porxo. A la façana de tramuntana s'obren 
tres finestrons quadrangulars, un finestró atrompetat i una finestra. A la façana de llevant s'obren dos finestrons 
quadrangulars, dues finestres superposades i una finestra o portal secundari. Totes les obertures estan 
emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La casa ha estat completament rehabilitada, s'ha renovat la coberta i els paraments han estat 
repicats i s'han obert nous finestrons quadrangulars a les distintes façanes. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria i façanes, incloent el tractament del parament i totes les obertures. Cornisa de caps 
de teula dels capcers. Forn de pa. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS  

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració 
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U-124 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 
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U-124 FOTOGRAFIA 
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 1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-125 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 20 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3633009ED0833S0001OK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, la cornisa és una senzilla llivanya de marès, la canal és de giny i la coberta és de teula àrab. A la planta 
baixa hi ha un portal d'arc allindat, obrint-se una finestra allindada a la seva esquerra i una portassa d'arc escarser a 
la seva dreta.  En el porxo hi ha dues finestres allindades. Totes les obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. La façana ha estat renovada. 

INTERVENCIONS 
S'ha recuperat l'obertura de la portassa que havia estat transformada en finestra. S'ha renovat el 
referit de la façana i els llindars de pedra dels portals de la planta baixa. S'han empotrat els 
comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Volumetria corresponent al primer aiguavés i façana, incloent el tractament del parament i totes 
les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat. 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

277

U-125 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT JOAN 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

278

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI U-126 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

ADREÇA / ACCÉS Princesa 2 

REFERÈNCIA CADASTRAL 3632315ED0833S0001BK 

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl urbà, a la zona des Barracar 

3. DESCRIPCIÓ 

 

Casa de poble alineada amb el carrer, de dos aiguavessos i dues plantes. Els paraments es troben paredats en verd 
i referits, amb cadenes cantoneres de marès. La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab. A la planta 
baixa hi ha un portal allindat i una portassa d'arc carpanell.  En el porxo hi ha dues finestres allindades. Totes les 
obertures es troben emmarcades en marès. 

 

CRONOLOGIA Segle XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Ha estat rehabilitada. 

INTERVENCIONS S'ha repicat el parament de la façana i s'han empotrat els comptadors d'aigua i electricitat. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria corresponent al primer aiguavés i façana, incloent totes les obertures. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS Eliminar el cablejat 

INTERVENCIONS  
ADMISSIBLES Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. 
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U-126 LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


