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INTRODUCCIÓ                                         

Des de que vaig néixer, ara ja fa 17 anys, Castelldefels ha sigut la meva ciutat. He viscut 

entre la historia que emmagatzemen els seus carrers desconeixent el gran potencial que 

amaguen molts dels seus edificis i sense adonar-me de la quantitat d’informació que 

projecten sobre la manera de viure dels  seus habitants, de les seves ocupacions, de les 

seves necessitats, del seu nivell de riquesa, de la seva forma de comunicar-se, etc.  

Jo, he tingut la sort de créixer en la família d’un dels arquitectes del municipi i m’he criat en 

un ambient de pinzellades sobre l’art i la tècnica de la construcció. Aquest fet m’ha ajudat a 

desenvolupar certa sensibilitat a l’hora d’observar els edificis i també, m’ha influït en les 

meves avinences i la meva intenció d’iniciar els estudis d’Arquitectura un cop finalitzat el 

Batxillerat. 

Durant el nostre dia a dia ens veiem submergits en la quotidianitat i ens hem acostumat a 

mirar sense veure. La meva intenció i motiu d’elecció d’aquest treball de recerca ha estat 

veure realment la meva ciutat i esbrinar quin és el llegat arquitectònic que ens deixen al pas 

dels anys els seus edificis, que sense dubte, conformen la identitat i la memòria de 

Castelldefels.  

Però, quines són les obres que per raons històriques, socials, paisatgístiques, 

mediambientals o arquitectòniques representen aquest llegat arquitectònic del municipi des 

dels seus orígens fins el dia d’avui?  

A partir d’aquest objectiu general m’han sorgit altres més específics que complementen 

aquest treball de recerca: 

 

o Conèixer el Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni 

Arquitectònic de Castelldefels.  

 

o Conèixer els mecanismes per a la redacció, aprovació i compliment del Catàleg i Pla 

Especial de Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. 
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o Conèixer el PGM (Pla General Metropolità) que regula les normes urbanístiques, 

ordenances d’edificació i rehabilitació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

o Identificar i analitzar totes les obres “catalogades” o “no catalogades” d’interès 

arquitectònic de Castelldefels. 

 

o Elaborar un inventari complert de totes les obres que pel seu interès representin el 

llegat arquitectònic de Castelldefels identificant sistemàticament els seus paràmetres 

més representatius: 

 

 Localització (barri, adreça i coordenades UTM) 

 Dades cadastrals (referència i superfície) 

 Datació i autor de l’obra 

 Us (original i actual) 

 Justificació del seu interès 

 Elements constructius  

 Règim urbanístic 

 Descripció arquitectònica 

 

o I finalment oferir la possibilitat a qualsevol usuari interessat en descobrir el llegat 

arquitectònic de la meva ciutat amb un sol clic, visitant un espai creat a internet, on 

se situïn cadascun dels elements d’interès. 

La metodologia utilitzada ha estat la següent: 

En primer lloc, entendre el concepte “arquitectura”: conèixer tant el seu significat i origen 

com la seva classificació i l’evolució d’aquesta al llarg de la historia de la humanitat. 

El treball de recerca de les obres d’interès arquitectònic s’inicia des del moment en què, per 

mitjà dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelldefels arriba a les meves 
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mans el “Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic”1. 

Aquest, és un document jurídic, redactat per diversos arquitectes, advocats, historiadors i 

arqueòlegs, on consten les construccions protegides fins l’any 1985.  

Des d’aleshores, han passat més de 30 anys de màxim auge constructiu a la ciutat on 

nombroses obres d’arquitectura romanen sense ésser descobertes. 

El següent pas ha estat complir un dels objectius principals d’aquest Treball de Recerca: 

elaborar un inventari que inclogui totes les obres arquitectòniques que pel seu interès 

podrien formar part del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. 

Per dur a terme aquesta tasca, he hagut de recórrer a diverses fonts d’informació. Per una 

banda, el propi Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, que 

proporciona elements destacables des del primer indici de vida al municipi fins l’any 1985. 

Per altra banda, a través de diversos llibres, articles i altres escrits especialitzats en el 

patrimoni arquitectònic de Castelldefels, així com la consulta de l’Arxiu Municipal de 

Castelldefels.  

A més, he tingut la oportunitat de comptar amb l’ajuda i la col·laboració de Fernando Álvarez 

Prozorovich2, Javier Clemente Hernández3, Henar Herrera Yenes4 i Jorge Navarro Pérez5, 

quatre professionals especialistes en historia i patrimoni arquitectònic de Castelldefels que 

                                                            
1 El Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic són dos documents que van junts: el Catàleg 

que són documents urbanístics que recullen una sèrie d’edificacions o conjunts que tenen un valor històric, ambiental, etc. i el Pla Especial 
que és el document urbanístic que regula els immobles o paratges que tenen un valor i que determina què es pot fer i què no amb ells. 
2 Fernando Álvarez Prozorovich: Doctor arquitecte, UPC, ETSAB Barcelona, 1991; Professor titular d’Història de l’Art i de l’Arquitectura 

II a l’ETSAB-UPC; Professor del Màster Oficial de Teoria i Història de l’Arquitectura a l’ETSAB-UPC; Coordinador del Programa de 
Doctorat del Departament de Composició arquitectònica, UPC.; Director del Màster en Restauració de Monuments, FPC-UPC.; Autor de 
diversos estudis històrics- tècnics i projectes per la restauració d’edificis històrics i catàlegs de patrimoni històric arquitectònic.; Coautor 
dels llibres: “La Ricarda”, Antonio Bonet; “El Poblat Hifrensa”, Julián García Núñez, “Arquitecturas desplazadas del exilio español”, Archivo 
Crítico Modelo Barcelona.; Autor d’articles en revistes especialitzades en arquitectura i urbanisme com Quaderns, DC, DPA (Departament 
de Projectes arquitectònics), Vitruvius, Summa, Tectónica i Documenta, entre d’altres; Premi a la millor publicació al Tercer Biennal 
Iberoamericà d’Arquitectura i Enginyeria Civil de Santiago de Xile, 1999, i Premi “Julius Posener Catalogue Award 2008” del CICA, al 
Congrés UIA 2008. 
3 Javier Clemente Hernández: Llicenciat i doctor en Filosofia, UB,1987 i 1992.;Doctor en Filologia Hispànica,1997; Diplomat en Ciències 

de la Religió,1998; Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural, Universitat Ramon Llull, 2016; Autor de diversos libres com 
“Castelldefels”; “Elements de la festa a Castelldefels”, “Ecos de l’Institut” i altres articles publicats a la revista “Mar i Muntanya”; Premi 
Manuel Castel Ruiz de publicacions per “Biografía y análisis de la obra de Pedro Malón”; Premi d’investigació “Ciutat de Castelldefels” 
per “Serrasanta, pintura mural a Castelldefels”; Membre del GREHIC (Grup de Recerques Històriques de Castelldefels). 
4 Henar Herrera Yenes: Arquitecta dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Castelldefels. 
55 Jordi Navarro Pérez: Llicenciat en Geografia i Història, UB.1985; Professor de Secundària d’Història, Castelldefels; Autor de diferents 

novel·les: “Las cinco muertes del barón airado”, “El Crimen de Castelldefels” i diferents relats: “Quince líneas”, ” Relato y Noche de 
relatos”, i altres a diverses revistes literàries; Premi Frederico Muelas Ciudad de Cuenca en 1992. 
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m’han orientat i donat informació per poder identificar i analitzar les obres “catalogades” o 

“no catalogades” d’interès arquitectònic de Castelldefels. 

Amb tota aquesta informació he elaborat un inventari complert de totes les obres que pel 

seu interès representen el llegat arquitectònic de la meva ciutat identificant sistemàticament 

els seus paràmetres més representatius amb plànols, fotografies i documents d’interès, 

fàcils d’identificar per a qualsevol persona i punt de partida per la necessària actualització 

del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni Arquitectònic de 

Castelldefels. 

I finalment, he creat un blog que dóna accés a la ubicació visual al Google Maps de totes 

les obres. Aquest permet accedir a la fitxa d’identificació de cada element d’interès 

arquitectònics, així com, la possibilitat de que cada usuari pugui dissenyar el seu propi 

itinerari per visitar-los. 



“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                            Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 
 

10 
 

1. LA CIUTAT DE CASTELLDEFELS   

1.1 Aproximació a l’indret 

Les primeres referències escrites del poble de Castelldefels remunten a l’època alt 

medieval. El seu nom sempre ha ocasionat certa polèmica amb el que respecta al seu 

origen per les seves múltiples formes de llatinitzar-lo. 

Al Cartulari6 de Sant Cugat consten diversos documents on apareixen els probables 

originaris noms en distintes dates com Castello de Feles els anys 970 i 971; Castello de 

Felix, el 972; Castellum de Feles, el 972; Castellum de Felix els anys 972 i 976; Castro Felix, 

el 972, 974, 981, 1002; Castrum Felix 981, 987, 994, 1002, 1002, 1007,  1023, 1057, 1098; 

Castrum de Felix, el 972; Kastro felice, el 1071, Kastrum de Felix, el 980, 981, 994, i 

finalment, la fórmula Kastrum Felix, els anys 967, 971, 974, 975, 978, 982... 

Tot aquest seguit de noms, tendeixen a indicar l’existència d’una església propera a la 

fortificació i per tant el denominarien Castell de fidels, o bé, podria provenir del nom de 

persona Fèlix, qui podria haver-se ocupat del castell. 

Castelldefels és una ciutat costanera situada a l’extrem sud-oest del Baix Llobregat, 

convertint-se en el terme municipal més meridional de la comarca. 

Limita al Nord i a l’Est amb el municipi de Gavà i a l’Oest amb Sitges. El mar Mediterrani 

banya el sud de la ciutat i el Parc Natural del Garraf s’inicia al nord i a l’Oest del municipi. 

Castelldefels va ser en un principi una població formada per una sèrie de masies disperses 

fins a finals del segle XIX. La primera concentració de cases va tenir lloc al Poble Vell que 

va donar peu a una nova manera d’organització. Però, no va ser fins al segle XX que va 

tenir una autèntica estructura urbana. Aquest nou eix va sorgir amb la construcció de 

l’església l’any 1909 just davant de l’estació de ferrocarril, del 1883. El que, entre aquests 

                                                            

6 Cartulari o cartoral és el llibre que aplega documents i còpies de documents relatius a un determinat domini civil o 
eclesiàstic, amb un cert ordre expositiu (sistemàtic, cronològic, geogràfic, etc.). La seva funció més important ha estat la 
de conservar i facilitar la consulta dels privilegis, títols i drets dominicals d'una entitat jurídica o d'una família. 
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dos pols, eren només camps aviat es converteix en un atractiu lloc per edificar a banda i 

banda de l’avinguda Santa Maria. 

Amb el desenvolupament econòmic de la ciutat de Barcelona, Castelldefels es va convertir 

en un lloc d’estiueig de molts barcelonins a mitjans dels anys 1950. 

Podem diferenciar dos tipus d’usos de les noves edificacions construïdes als espais 

inconnexos: el primer, com el del centre, són zones destinades a la construcció dels primers 

habitatges i per tant, plurifamiliars; el segon tipus, són les unifamiliars aïllades com a 

segones residències per gaudir del turisme litoral prop de Barcelona, que acostumen a 

situar-se a primera línia del mar o als turons plens de vegetació. 

Actualment Castelldefels està dividit en 19 barris. El barri “Centre” compren tant el primitiu 

nucli del Poble Vell com el nou nucli desenvolupat al voltant de la columna vertebradora 

formada entre l’estació i l’església. Aquest barri és la zona més comercial. 

Al nord, el barri de “Vista Alegre” destaca per la seva forta personalitat. Aquest, està situat 

en la zona elevada de la Serra d’en Llopart i comença a prendre forma a partir dels anys 

60. Molts dels habitatges que hi trobem són d’auto-construcció. La població de Vista Alegre, 

majoritàriament, està formada per persones d’arrels andaluses. 

També en una zona elevada i amb un origen semblant va sorgir “Can Roca”, un nucli de 

població creat disgregat el centre però actualment ben comunicat per la urbanització de “La 

Muntanyeta”. En aquest, trobem els blocs de pisos més alts de la ciutat.  

El barri “El Castell” va ser planificat urbanísticament per un pla parcial l’any 1966 que 

pretenia expandir el nucli de Poble Vell cap a Gavà, però, de fet, per l’afany constructiu dels 

últims anys, els nous edificis ja s’han plantat en el límit del municipi gràcies a l’actuació del 

Pla de “Canyars”. També en els darrers anys, s’ha produït la connexió entre els barris del 

Castell i Vistalegre així fent sorgir l’anomenat “Can Vinader”. 

Formats en el seu origen per l’ús de segones residències, amb habitatges unifamiliars 

aïllats, als turons que enllacen amb el Garraf trobem els barris de “Montmar”, “Bellamar” i 

“El Poal”. 
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A la part Sud de Castelldefels, entre la platja i la via del ferrocarril abunden les construccions 

turístiques i estacionals. A la banda marítima hi trobem el barri del “Baixador” que limita 

amb Sitges, el de “Lluminetes” a la part central i a continuació, “La Pineda”,  tocant amb 

Gavà. En aquesta zona predominen els xalets que reflecteixen l’esperit que es volia destinar 

amb l’acolliment del projecte del GATCPAC7 i que va resultar impossible de dur-se a terme 

a causa de la Guerra Civil. 

L’any 1918 el barri de “Les Botigues” sumava un total de 14 cases. Aquest té l’origen en 

edificacions de pescadors properes a la platja. En canvi, “Granvia Mar” té un origen concret 

i es caracteritza pels apartaments que s’alternen amb torres, és a dir, xalets unifamiliars. El 

barri “Mar-i-sol” ha patit la imposició de l’autopista C-32 al costat d’alguns habitatges i ha 

estat testimoni del naixement d’un barri nou que l’ha envoltat: “Can Bou”. En aquest barri 

residencial predominen les cases aparellades. 

Finalment, al 2003 es reconeixen el “Camí Ral” i la “Zona Universitària” com a nous barris. 

El primer està constituït per naus industrials, supermercats i el centre comercial l’Ànec Blau. 

                                                            
7 El GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) fou un moviment arquitectònic 

desenvolupat a Catalunya als anys 1930, coincidint amb la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure l'arquitectura 
d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb els corrents europeus que es desenvolupaven aleshores 

Plànol dels barris del terme de Castelldefels.(Font gràfica: Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de Castelldefels) 
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L’altre, compren dos dels instituts de Castelldefels, edificis de docència universitària i 

d’investigació tecnològica. 

A Castelldefels, s’hi pot arribar des de l’aeroport del Prat de Llobregat per la Carretera de 

Barcelona C-246. Una altra via interior, la C-245, uneix el terme amb els pobles de peu de 

muntanya: Gavà, Viladecans, Sant Boi... El ferrocarril permet accedir-hi des de Barcelona, 

amb connexions cap al nord, o bé, des de Vilanova, cap al sud. 

Les possibilitats d’un accés per mar resten limitades actualment a ancoratges esportius des 

de Sitges a Gavà, ja que els seus 4.750 metres de platja longitudinal no compten amb zona 

portuària. 

 

1.2 El medi 

El terme municipal de Castelldefels està configurat per tres estructures diferenciades: el 

massís calcari del Garraf, en els seus vessants finals; la plana del delta del Llobregat, que 

s’estén fins la línia de costa, i el mar, que és el tercer element que defineix el paisatge. Per 

tot això, la seva alçària mitjana és d’uns 3 metres i el seu subsòl té abundants capes 

freàtiques salobres. Les zones planes són compostes d’al·luvió fluvial aportats en altra 

època pel riu Llobregat i avui en dia pels torrents estacionals que baixen per les valls 

properes a la tardor i a la primavera. 

La xarxa hidrogràfica de Castelldefels està formada pels torrents estacionals que baixen 

per les valls properes a la tardor i a la primavera i aboquen l’aigua a la corredora mestra o 

es filtren com a aigües subterrànies. 

Trobem un abundant nombre de capes freàtiques 

salobres al seu subsòl. Aquesta aigua subterrània aflora 

a poca profunditat a la plana i genera certs problemes 

per evacuar-la.  

Excepte la riera de Canyars, que aboca el seu cabal al 

mar en el terme de Gavà, l’aigua de la resta de conques 

naturals com el torrent de Can Vinader, el fons de Can 

Esquema de la xarxa hidrogràfica de 
Castelldefels.   (Font gràfica: “Castelldefels”, pàg. 19) 
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Roca, fons d’en Fanxó, fons de Can Jové, el torrent de Ca n’Eimeric i el fons de Can Pou 

Alt, conflueixen amb les aigües que baixen de la Coma de Vinyars i són canalitzades per la 

xarxa de pluvials de Castelldefels desembocant al mar per diverses sortides.          

El clima és típicament mediterrani litoral, amb temperatures suaus. A la primavera la 

temperatura mitjana se situa en 18ºC; puja a ‘estiu fins als 26ºC, i a l’hivern la temperatura 

mitjana és de 10ºC. Les pluges no són gaire abundants en general ja que arriben a valors 

anuals de 600 mm tot i la destacable irregularitat dels totals anuals. A causa de la influència 

del mar la humitat és elevada. 

Castelldefels gaudeix d’una àmplia varietat de comunitats vegetals. Podem distingir-ne sis 

diferents: propera al mar torbem una comunitat herbàcia molt poc densa, adaptada a les 

difícils condicions de la sorra; la pineda de la franja litoral està formada per una formació 

mixta de pi pinyer i pi blanc; a les zones de la perifèria del nucli urbà es poden trobar 

urbanitzacions arbrades amb presència de restes de vegetació natural com per exemple, 

ca n’Aimeric, el voltant del castell i el parc de la Muntanyeta on hi abunden plataners, 

moreres, xiprers, baladres, pitòspor, diverses classes de palmeres, buguenvíl·lees, 

eucaliptus, atzavares...; les zones de vegetació humida gràcies a un canal al campus 

universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya: aiguamolls amb canyissars i joncs; 

les zones forestals, que des de les darreres construccions del conjunt urbanitzat de 

Castelldefels s’enfilen cap a la muntanya, són prou importants i característiques de la 

població formades per una massa important de pi blanc amb un sotabosc desenvolupat; i 

per últim, als contraforts del massís del Garraf on els sòls són calcaris i reben una forta 

insolació, s’hi troben garrigues i brolles. 

Cal destacar que el clima eminentment mediterrani de tot el litoral dóna una vegetació típica 

de matolls i plantes aromàtiques. 
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1.3 La població 
El municipi ha experimentat un gran augment de la 

població en els últims anys. A finals del segle XIX, 

Castelldefels tenia unes tres-centes persones 

residents al municipi i a finals del segle XX s’havien 

convertit en unes cinquanta mil.  

El factor més important de creixement de la ciutat ha 

estat la immigració. L’increment més espectacular començava a la meitat del segle XX. 

Segons les estadístiques, entre els anys 1960 i 1970 es passa de 3.920 a 13.219 habitants 

i entre 1970 i 1975 el nombre de residents creix un 52% assolint al voltant de vint mil 

habitants.  

Aquesta població, situda a la perifèria de Barcelona, era un lloc atractiu per les possiblitiats 

de feina que oferia. Castelldefels no només era una ciutat escollida com a dormitori, per la 

feina o per la seva proximitat i bona comunicació amb la capital, sinó que també hi creixien 

segones residències a la zona de la platja que progressivament s’han anant convertint en 

el lloc per viure durant tot l’any.  

 

 

 

Evolució de la població total i estrangera       
(Font gràfica: www.amb.cat) 
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2. CONCEPTES PRELIMINARS                

2.1 Què és l’arquitectura?  

La paraula “arquitectura” prové del conjunt de mots grecs «αρχ», que fa referència a qui té 

el comandament, i «τεκτων» que significa constructor o fuster. Pels antics grecs, l’arquitecte 

era el cap de construcció i l’arquitectura era la tècnica o l’art de qui projecta i construeix els 

edificis i les estructures.  

 

Tanmateix, aquesta paraula té diverses interpretacions. Molts arquitectes, filòsofs i teòrics 

de gran renom han elaborat la seva pròpia definició del mot. És el cas, per exemple, de: 

Marco Vitruvio8: (De Architectura, I a.C. Trad. de Ortiz y Sanz, 1787) "L’arquitectura és  

una ciència adornada d’altres disciplines i coneixements, pel judici del qual passa en les 

obres de les altres arts. "Els edificis han de construir-se amb atenció a la fermesa, comoditat 

i bellesa" (del Lib. I, cap. III).  

León Battista Alberti9: (De Re Aedificatoria, 1452) "... l’arquitecte serà aquell que amb un 

mètode i un procediment determinats i dignes d’admiració hagin estudiat el mode de 

projectar en teoria i també de portar a la pràctica qualsevol obra que, a partir del 

desplaçament dels pesos i la unió dels cossos, s’adeqüi, d’una forma bella, a les necessitats 

pròpies dels essers humans. "   

Claude Perrault10: (Les dix livres d'Architecture de Vitruve ..., 1673) "Tota l’arquitectura té 

com a fondament dos principis, un dels quals és positiu i l’altre arbitrari. El fondament positiu 

és l’ús i la finalitat útil i necessària per a la qual ha sigut construït un edifici, tals com la 

solidesa, la salubritat i la comoditat. "  

                                                            
8 Marco Vitruvio (75-10 aC. aprox.) és l’autor de “De architectura”, tractat d’arquitectura, dedicat a l’emperador Augusto. Famós per 
afirmar que els edificis públics han d’exhibir les tres qualitats de firmites, utilites, venustes –és a dir, han de ser sòlids, útils i bells, Va 
definir un cànon del cos humà, l’Home de Vitruvio, adoptat més tard per Leonardo da Vinci: el cos humà inscrit al cercle i al quadrat 
(patrons geomètrics fonamentals de l’ordre còsmic). 
9 Leon Battista Alberti (1404-1472) fou un arquitecte, matemàtic i poeta genovès. També fou criptògraf, lingüista, filòsof, músic i 
arqueòleg essent una de les figures artístiques més polifacètiques del Renaixement. 
10 Claude Perrault (1613-1688) va ser un famós arquitecte, físic, mecànic, metge i naturalista francès, membre de l'Acadèmia de 
Ciències. Germà del també famós escriptor Charles Perrault. 
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Étienne-Louis Boullée11: (Architecture. Essai sur l'art, 1780) "¿Què és l’arquitectura? 

¿Hauria de definir-la, com Vitruvi, com l’art de construir? No. Els nostres primers pares  

varen construir les seves cabanes després d’haver concebut la seva imatge. Aquesta 

creació que constitueix l’arquitectura és una producció de l’esperit per mitjà de la qual 

podem definir l’art de produir i de portar a la perfecció qualsevol edifici. "  

Georg W.F. Hegel12: (Aesthetik, lliçons entre 1817-1829) "... per una part, l’arquitectura, 

independent fins el moment, comença a modificar racionalment les formes orgàniques en 

un sentit de regularitat i finalitat a l’hora que, per altre, la finalitat pura de les formes 

comencen a aproximar-se al principi de l’orgànic"  

E. E. Viollet-Le-Duc13: (Dictionnaire raisonnée ..., 1854-1868) "L’arquitectura és l’art de 

construir. Es composa de dues parts, la teoria i la pràctica. La teoria compren: l’art 

pròpiament dit, les regles suggerides per el gust, derivades de la tradició, i la ciència, que 

es funda sobre les fórmules constants i absolutes. La pràctica és l’aplicació de la teoria a 

les necessitats; és la pràctica la que plega l’art i la ciència a la natura dels materials, al 

clima, als costums d’una època, a les necessitats d’un període"  

William Morris14: (Prospects of Architecture in Civilization, 1881) "El meu concepte 

d’arquitectura resideix en la unió i col·laboració de totes les arts (...) És una concepció 

amplia perquè abraça l’ambient de la vida humana"  

Louis H. Sullivan15: (Kindergarten chats, 1901-1902) "... que cada edifici que tu veus és la 

imatge d’un home a qui no veus (...) Si volem saber per què certes coses son com son a la 

                                                            
11 Étienne-Louis Boullée (1728-1799) fou un arquitecte i teòric francès, un dels impulsors d'una nova línia neoclàssica amb tocs 
fantàstics. Entre els seus assajos més coneguts destaca Arquitectura. Assaig sobre l'art, amb el que va influir diverses generacions 
d'arquitectes 
12 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) va ser un filòsof alemany pertanyent a l'idealisme. Considerat per la història clàssica de 
la filosofia com el representant de la cimera del moviment decimonònic alemany de l'idealisme filosòfic i com un revolucionari de la 
dialèctica, hauria de tenir un impacte profund en el materialisme històric de Karl Marx. 
13 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) va ser un arquitecte, restaurador, teòric i docent afí al moviment medievalista del 
segle XIX. Se'l coneix principalment per haver recollit els postulats sobre l'arquitectura i la restauració de la seva època i haver formulat 
la teoria de la restauració estilística. 
14William Morris (1834-1896) va ser un artesà, dissenyador, impressor, poeta, escriptor, activista polític, pintor i dissenyador britànic, 
fundador del moviment Arts and Crafts. William Morris va tenir una gran influència històrica en les arts visuals i en el disseny industrial 
del segle XIX. 
15 Louis Henri Sullivan (1856-1924) va ser un arquitecte estatunidenc, i ha estat anomenat el "pare de l'arquitectura Moderna." És 
considerat per molts com el creador del gratacel modern, va ser un arquitecte influent i crític de l'Escola de Chicago, va ser un mentor de 
Frank Lloyd Wright, i una inspiració al grup de Chicago d'arquitectes que s'han vingut a conèixer com l'Escola Prairie. 
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nostra arquitectura, hem de mirar a la gent; perquè els nostres edificis son com una enorme 

pantalla tres la que està el nostre poble (...) Així, sota aquesta llum, l’estudi crític de 

l’arquitectura no és simplement un estudi directe d’un art sinó que es converteix en un estudi 

de les condicions socials que la van produir "  

Adolf Loos16: ("Arquitectura", 1910, en Trotzdem, 1900-1930, 1931) "La casa ha d’agradar 

a tots, a diferència de l’obra d’art que no té perquè agradar a ningú. L’obra d’art és un tema 

privat de l’artista. La casa no ho és. L’obra d’art es situa en el mon sense que existia 

exigència alguna que l’obligués a néixer. La casa cobreix una exigència. (...) L’obra d’art és 

revolucionària, la casa és conservadora. (...) no serà que la casa no té res que veure amb 

l’art i que l’arquitectura no hauria d’estar entre les arts? " 

Antoni Gaudí17: “La arquitectura es la ordenació de la llum; la escultura és el joc de la llum.” 

“L’arquitecte és l’home sintètic, el que és capaç de veure les coses en conjunt abans de 

que estiguin fetes”. “L’arquitecte del futur es basarà en la imitació de la natura, perquè és 

la forma més racional, duradora i econòmica de tots els mètodes” 

Le Corbusier18: (Vers une Architecture, 1923) "L’arquitectura està més enllà dels fets 

utilitaris. L’arquitectura és un fet plàstic. (...) L’arquitectura és el joc del savi, correcte, 

magnífic dels volums sota la llum. (...) El seu significat i la seva tasca no és només reflectir 

la construcció i absorbir una funció, si per funció s’entén la de la unitat pura i simple, la del 

confort i l’elegància pràctica. L’arquitectura és art en el seu sentit més elevat, és ordre 

matemàtic, és teoria pura, harmonia completa gràcies a l’exacte proporció de totes les 

relacions: aquesta és la “funció” de l’arquitectura."  

                                                            
16 Adolf Loos (1870-1933) fou un arquitecte austríac i un dels pioners de l'arquitectura moderna. 
17 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) va ser un arquitecte català que ha estat reconegut internacionalment com un dels genis més 
rellevants de la seva disciplina. La seva contribució a l'arquitectura és única i és considerat com un dels màxims exponents del 
modernisme. 
18 Charles-Édouard Jeanneret-Gris, més conegut pel pseudònim Le Corbusier, fou un arquitecte, urbanista, decorador i pintor de 

nacionalitat suïssa i naturalitzat francès. És considerat com un dels principals representants del moviment modern juntament amb 
Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto o Theo van Doesburg entre altes. 
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Ludwig Mies van der Rohe19: "L’arquitectura és l’expressió de la ... decisió espiritual en 

torn a l’espai." (Aquisgrán, Alemanya, 27 de març de 1886 – Chicago, Illinois, 17 d’agost de 

1969) "No vaig contra la forma, sinó contra la forma com a fi en sí mateix. (...) La forma com 

a fi acaba en mer formalisme. (...)" ("Carta al Dr. Riezler" en DIE FORM, 2, 1927) 

Frank Lloyd Wright20: ("In the Cause of Architecture" en ARCHITECTURAL RECORD, 

1927-1928) "L’edifici no serà, endavant, un bloc de materials de construcció elaborat des 

de fora, com una escultura. L’ambient intern, l’espai dintre del qual ses viu és el fet 

fonamental de l’edifici, ambient que s’ expressa a l’exterior com espai tancat".  

Winston Churchill21: “L’origen de l’Arquitectura es troba en la necessitat que té l’ésser 

humà de posar-se a cobert de la intempèrie i dels paranys d’un agressor”. “L’espai vital de 

l’ésser humà ha canviat amb el transcurs dels últims segles amb una rapidesa trepidant. 

Vivim, cada dia més, en un entorn artificial, creat per nosaltres mateixos, composat 

d’edificis, mitjans de transport, objectes d’ús i instal·lacions tècniques”. “Nosaltres donem 

forma als nostres edificis i ells, després, ens formen a nosaltres”  

Otto Wagner22: (1993 L’arquitectura del nostre temps, p. 77) “...necessitat, finalitat, 

construcció e idealisme constitueixen el germen de la vida arquitectònica”. 

Tadao Ando23:  “L’arquitectura ha de ser el resultat de la unió entre el raonament lògic i la 

creació que resulta de l’ús dels sentits. No s’arriba només amb el coneixement i la resposta 

lògica al programa, però tampoc amb la mera sensibilitat és possible satisfer les demandes 

que ens fa la realitat”. 

                                                            
19Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) va ser un arquitecte alemany, considerat com un dels més destacats del segle XX. Les 

característiques de la seva obra queden resumides pel seu lema: "Less is more" (Menys és més), que tantes vegades va repetir. Va ser 
el creador de l'anomenat Estil Internacional. 
20 Frank Lloyd Wright (1867-1959) fou un arquitecte estatunidenc considerat un dels principals mestres de l'Arquitectura Moderna. 
21 Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965) va ser un polític, militar i escriptor britànic, primer ministre del Regne Unit 
durant la Segona Guerra Mundial. Va ser un destacat home d'estat amb una notable oratòria, historiador, pintor i cronista. És l'únic primer 
ministre guardonat amb el Premi Nobel de Literatura, el 1953. 
22 Otto Wagner (1841-1918) va ser un arquitecte austríac. Precursor del racionalisme arquitectònic. 
23 Tadao Ando (1941). Arquitecte japonès classificat dins del corrent anomenat regionalisme crític. La seva obra combina formes actuals 
i materials contemporanis amb principis estètics i espacials tradicionals japonesos, destacant en la integració dels edificis dins del seu 
entorn natural. Empra el formigó llis, on resten les empremtes visibles de l'encofrat, per crear plans murals tectònics que serveixen com 
a superfícies per capturar la llum. 
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Jean Nouvel24: "L’arquitectura és el receptacle de les variacions. Una permanència 

alterada de per vida i esdeveniments. "Arquitectura significa modificar, en una determinada 

època, l’estat d’un lloc per la voluntat, el desig i el saber d’alguns homes." (Manifest de 

Lousiana, Copenhagen, juny 2005)  

Renzo Piano25: l’arquitectura seria " l’art de donar una resposta a una necessitat", de 

construir "refugis sòlids pels humans", però també " l’art de respondre els desitjos als 

somnis, i ací és on l’arquitectura es converteix en arquitectura de veritat".  

Richard Rogers26: "... parlem de filosofia de vida... l’ arquitectura consisteix en trobar una 

solució als problemes presents en el sector ambiental i en ordenar les idees. També inclou 

l’art. L’arquitecte té que saber afegir bellesa al programa. En realitat es tracte de 

proporcionar una interpretació poètica al projecte, aquest és el paper de l’arquitecte". 

Santiago Calatrava27: ...arquitecte ... "Un obrer que guia a altres obrers per, a través de la 

tècnica, fer art amb l’ajuda de Deu". (Madrid, Octubre 23,2009). “L’arquitectura és una obra 

viva relacionada entre cada una de les parts que la composen”. 

Si l’arquitectura segueix sent abans que res el signe més concret de la civilització, també 

continua oferint una dimensió de lo sagrat des de la nit dels temps. “..., l’arquitectura no 

només és un atribut o quelcom per un mateix sinó que entenem el sentit hereditari de 

l’arquitectura i l’arquitectura com portant de la memòria d’un temps”. 

Daniel Libeskind28: "L’arquitectura és una percepció, i també quelcom que posseeix una 

dimensió intel·lectual. És una forma de comunicar més enllà de la realitat física con la que 

                                                            
24 Jean Nouvel (1945) és un arquitecte i dissenyador francès. Treballa intensament per a crear el seu propi llenguatge arquitectònic, 
lluny dels estils del modernisme i postmodernisme. Rebutja les directrius establertes per Le Corbusier, que han influït a tants arquitectes, 
i es planteja cada nou projecte sense cap idea preconcebuda. Algunes de les seves obres arquitectòniques més conegudes son l'Institut 
del Món Àrab, a París i la Torre Agbar a Barcelona. 
25 Renzo Piano (1937), és un arquitecte italià. Guanyador del Premi Pritzker i un dels arquitectes més prolífics de les últimes tres dècades. 
Va estudiar la il·luminació natural per mitjà del sostre en algunes fàbriques d'Olivetti i creà el pavelló de la Indústria italiana a Osaka 
(1970). 
26Richard George Roberts, Baró Rogers de Riverside (1933), és un arquitecte italià nacionalitzat britànic. Va estudiar en la 
Architectural Association de Londres. Actualment, és el director d'arquitectura i urbanisme del Greater London Authority. 
27 Santiago Calatrava Valls (1951) és un arquitecte, escultor, enginyer i dibuixant valencià. És membre de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi des del 1992. Actualment és reconegut com un dels arquitectes més importants a escala mundial, construint-
se dissenys del seu estudi d'arquitectura a les principals ciutats del món com Venècia, Atenes, Buenos Aires, Zuric, Toronto, Lisboa, Lió 
o Lieja. A Espanya es pot contemplar la seua obra sobretot a la ciutat de València, Bilbao, Sevilla, Madrid o Barcelona. 
28Daniel Libeskind (1946) ès un arquitecte estatunidenc d’origen judeo-polac, molt prestigiós internacionalment, apreciat pels seus 
projectes d’edificis i pels seus plantejaments urbanístics.Ha introduït en la arquitectura nous conceptes, que han provocat intensess 
discussions dintre de la seva professió. 



“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                            Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 
 

21 
 

està construïda". "Es tracte del procés de fer que emergeixin coses: quelcom que t’obliga a 

estar connectat amb l’esperit del mon" ."L’arquitectura és una traducció de la vida, del pols 

d’un temps. Necessita crear un espai que estigui connectat a això i que també proporcioni 

un escenari per a l’activitat i la imaginació. Ha de ser explorada amb el cos i quelcom que 

apel·li a la ment". 

Norman Foster29: “... l’arquitectura suposa un reflex del poder polític i socioeconòmic i una 

manera d’aconseguir un món més just, facilitant la vida a les urbs, cada cop més 

massificades, i el consum d’energies sostenibles”. “Un edifici és com una vida, perquè 

l’arquitectura conforma la vida de l’ésser humà que creix i viu a l’edifici”. 

Si bé és molt difícil donar una única definició d’arquitectura sí podem resumir molts dels 

atributs qualificatius que al llarg de la història arquitectes, filòsofs i teòrics han utilitzat per 

definir-la... l’ARQUITECTURA és: ciència adornada; finalitat útil; art de construir; ciència de 

la natura dels materials; estudi de les condicions socials; reflex del poder polític; ordenació 

de la llum; fet plàstic; ordre matemàtic; resposta a una necessitat humana; idealisme; 

raonament lògic; creació; desitjos dels somnis; ordenar les idees; memòria d’un temps; 

percepció de la realitat; dimensió intel·lectual; comunicació; traducció de la vida;... entre 

d’altres.            

 

2.2 Quines són les seves principals referències històriques?  

Les manifestacions artístiques més antigues estan 

relacionades amb les primeres restes de l’homo sapiens, i 

es remunten a l’època del paleolític. No obstant 

l’arquitectura no apareix fins molt més tard. Sorgí en el 

neolític quan l’home comença a ser sedentari. Juntament 

amb l’agricultura, ramaderia i el sedentarisme, va néixer 

                                                            
29 Sir Norman Robert, Baró Foster of Thames Bank d’origen britànic, és un dels arquitectes contemporanis amb major renom i 
reconeixement internacional. Ha rebut diversos premis importants d'arquitectura, com la medalla d'or de l'institut americà d'arquitectura 
i, el 1999, i el prestigiós premi Pritzker. 

    
 Dòlmen, España             

(Font gràfica:www.arteespana.com) 
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l’arquitectura anomenada megalítica: monuments destinats a commemoracions o 

enterraments i es caracteritzen per la utilització de grans 

blocs de pedra.  

A l’arquitectura de l’Edat Mitjana es desenvolupen 

principalment tres estils arquitectònics. El bizantí que 

influeix durant tots aquests períodes, l’estil romànic entre 

els segles XI i XII, i l’estil gòtic des del segle XII fins a final 

del segle XV. 

L’arquitectura romànica està formada per recursos tècnics d’estils precedents. S’aixequen 

cobertes amb volta de pedra, de plantes basilicals, d’esquemes complexos de voltes i 

nervadures, de pilars i contraforts, de galeries altes que 

alleugeren els pesos de les parets laterals de les naus.  

Degut al temps de guerra i lluites entre senyors feudals 

van construir grans castells i fortificacions. Una altra 

construcció típica d’aquesta època van ser els ponts, 

normalment estrets i d’un sol arc. 

L’arquitectura gòtica sorgeix en terres franceses. L’edifici més representatiu d’aquesta és la 

catedral i la principal característica és la recerca de la 

verticalitat i del naturalisme. L’esperit gòtic accepta 

l’arquitectura com llenguatge expressiu. Hi predominen 

obertures de grans finestrals i es realça el sentit 

ascensional. 

Els segles XV i XVI van marcar una fita en la història de 

l’art occidental. El Renaixement és un moviment cultural 

que començà a Itàlia, als principals centres de ciutats 

com Florència, Venècia i Roma on sorgeix una ruptura 

ambla tradició medieval i es retorna als valors clàssics a 

través de la recuperació dels models grecs i romans. Les 

característiques principals de l’arquitectura del 

Castillo de Manzanares el Real, Madrid 
(Font gràfica: www.arquitectura-ntigua.es/medieval/manzanares.htm) 

Monestir de Sta Maria de Ripoll, Girona 
(Font gràfica: www.estudiandoloartistico.wordpress.com)

 
  Notre Dame, Paris   

(Font gràfica:estudiandoloartistico.wordpress.com) 

Villa Capra d’Andrea Palladio, Itàlia   (Font 
gràfica:estudiandoloartistico.wordpress.com)
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renaixement són: la recuperació del llenguatge clàssic (ordres, arc de mig punt, volta de 

canó, cúpula) i la seva aplicació en els nous edificis. 

A finals del s. XVIII les ciències naturals es van convertir en el medi més eficaç i reconegut 

per explicar el món. Molts arquitectes, constructors i enginyers van dictaminar que l’esfera 

tenia el valor més gran d’ entre tots els cossos regulars. Degut a que només l’espai esfèric 

els semblava apte per expressar arquitectònicament la totalitat del món. 

L’arquitectura mostra els canvis generats per la Revolució 

Industrial que van afectar als procediments de construcció 

i el desenvolupament intensiu de nous materials que 

suposen noves tècniques constructives. Van sorgir nous 

temes constructius: estacions, fàbriques, edificis 

d’oficines, grans mercats, habitatges en massa. Les grans 

obres arquitectòniques van comptar amb la col·laboració dels enginyers. L’urbanisme es va 

desenvolupar com a disciplina. 

L’Art Nouveau30 va ser l’estil de principis de segle, el 

Modernisme. A Catalunya el nucli modernista va ser a la 

ciutat de Barcelona encapçalat per Antoni Gaudí (1852-

1926), que crea una arquitectura modernista, dinàmica i 

naturalista que juga amb les línies corbes, i on les arts i 

l’escultura tenen un paper destacat. Mentrestant als 

Estats Units, s’estava produint el desenvolupament d’una 

nova construcció: el gratacel. 

La Bauhaus31 va ser el nom de l’escola de disseny, 

arquitectura i indústria fundada el 1919 per Walter 

Gropius32 (1883-1969) a Weimar. El seu objectiu era 

                                                            
30 El modernisme es coneix en altres països com a Art Nouveau (a França i a Bèlgica), Modern Style (a Anglaterra), Tiffany (als EUA), 
Jugendstil (a Alemanya), Sezessionstil o Wiener Sezession (a Àustria), Stile '900, Floreale o Liberty (a Itàlia). En art, tot i que a 
Catalunya té un sentit molt més ampli, va tenir incidència sobretot en l'arquitectura i les arts decoratives 
31 El nom de Bauhaus deriva de la unió de les paraules en alemany Bau, "construcció", y Haus, "casa". 
Walter Adolph Gropius (1883 -1969), fou un arquitecte, urbanista i dissenyador alemany. Es dedicà intensament als grans blocs 
d'habitatges, en els que veia la solució als problemes urbanístics i socials. També fou partidari de la racionalització de la indústria de la 
construcció, per tal que permetés construir de forma més ràpida i econòmica. 

Temple Expiatori de la Sagrada Familia, 
Barcelona (Font gràfica: www.nationalreview.com)

Edifici de la Bauhaus, Dessau                  
(Font gràfica: www.tuitearte.es)

  
   Palau de vidre, Madrid                  

(Font gràfica: luisaugustopascual.wordpress.com)
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renovar l’arquitectura, el disseny i el mobiliari urbà. Es vivia un culte extrem pels nous 

materials (vidre, ferro, acer, formigó) i per les solucions elementals. Els arquitectes 

racionalistes feien ús de la línia recta. En canvi, els arquitectes expressionistes utilitzaven 

les línies trencades i corbes. 

L’arquitectura moderna com a moviment s’assolí en la primera postguerra pel seu afany de 

configurar models alternatius als de la ciutat tradicional. Es produeix un interès per 

racionalitzar l’habitatge i apareix la ciutat industrial. 

Le Corbusier va proposar l’ús de volums simples en arquitectura. Va definir l’habitatge com 

a màquina per viure-hi. L’arquitectura funcionalista: l’ús 

de “pilotis” o “pilars” com a estructura que fa que les 

parets siguin elements de tancament o d’obertura i no de 

suport, la disposició de les finestres en llargària per tota 

la façana, la planta lliure i l’ús de coberta plana. 

 

2.3 Què és el Patrimoni Arquitectònic? 

Segons Rosa Serra i Rotés33, parlar avui del Patrimoni Arquitectònic és qüestió de 

pervivència cultural perquè el Patrimoni Arquitectònic és part d’aquesta CULTURA que ens 

identifica com a poble, i que ens dóna a conèixer uns valors del passat a vegades 

desconeguts, molts cops oblidats; uns valors que són resultat de les transformacions que 

els éssers humans han fet a través dels segles sobre el medi que han viscut. 

El Patrimoni Arquitectònic és importantíssim per a conèixer la manera de viure, d’entendre 

i transformar l’espai, de respondre a les necessitats de cada moment de les generacions 

que ens ha precedit; és també un mitjà per a interpretar el present i projectar el futur. 

L’any 1982 el Consell d’Europa34, en un Informe elaborat sobre la situació del Patrimoni 

Arquitectònic, classificava així els elements que formen el Patrimoni Arquitectònic i Natural: 

                                                            
33 Rosa Serra i Rotés (1958) (L’Erol: revista cultural del Berguedà , 1988: Núm.: 25) Professora dels màsters: Museologia didàctica a la 
Universitat de Barcelona; Intervenció i gestió del paisatge i del patrimoni a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat diferents 
llibres i articles sobre museografia, patrimoni industrial, i història local i industrial.  A l’actualitat és coordinadora de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
34 DOC 267 de 11.10.1982, pág.14 de setembre de 1982 sobre la protecció de la herència arquitectònica i arqueològica europea. 

Ville Savoye de Le Corbusier, France  
(Font gràfica: sites.google.com/site/aparthistoryhenryclayschool) 
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 Elements aïllats: tots els que independentment de les seves proporcions tenen cert 

grau d’interès històric, arqueològic, científic, cultural o social, inclosos tots els 

ornaments i les instal·lacions que els siguin pròpies. 

 Grups d’edificacions o conjunts arquitectònics, tant urbans com rurals, que tinguin un 

interès social, històric, arqueològic, científic i artístic, o pel seu caràcter típic o 

pintoresc; o bé constituir una unitat coherent o ser remarcable per la manera com 

s’integren en el territori. 

 Ambients o paratges que comprenen aquelles àrees o llocs creats per la naturalesa 

i l’home conjuntament, i que, són remarcables per la seva bellesa, interès 

arqueològic, històric, artístic, cultural, científic o social. 

 

Per tant, parlar avui de Patrimoni Arquitectònic és parlar de la voluntat de conservar 

pràcticament tota l’Arquitectura i els elements Arquitectònics i Urbanístics existents en el 

passat, des del més llunyà fins el més immediat. 

 

2.4 Què és el Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del 

Patrimoni Arquitectònic? 

 

Els plans especials urbanístics (PEU)35 són configurats com a instruments de caràcter obert 

i polivalent, tal com es desprèn de la diversitat i multiplicitat d’objectius i funcions que poden 

jugar respecte a les previsions del planejament urbanístic general, així com també amb 

relació als instruments d’ordenació del municipi.  

 

El Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic (PEPRPA) 

és un projecte que integra la documentació d’un pla urbanístic destinat a la protecció 

                                                            
35 “Dret Urbanístic: Manual de consulta”Pàg.43, Diputació de Barcelona, 2009 
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urbanística de determinades construccions. Els objectius, continguts i tramitació d’aquest 

són: 

 

 OBJECTIU: Protegir els monuments, edificis, jardins, paisatges i béns culturals per 

aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció. 

 

 CONTINGUT: Un inventari fotogràfic, una fitxa de característiques de cada un dels 

monuments, edificis, jardins, paisatges i béns culturals que calgui protegir, amb la 

seva descripció física, dades cadastrals i registrals, així com el seu aprofitament 

urbanístic.  

 

 TRAMITACIÓ: S’aproven conjuntament amb l’instrument urbanístic al qual pertany. 

Tanmateix, es preveu la possibilitat de tramitació independent mitjançant un Pla 

Especial 

 
 
El Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic són dos 

documents urbanístics independents que acostumen a anar junts. El Catàleg recull les 

edificacions o conjunts que tenen un valor històric, social, paisatgístic, mediambiental, 

arquitectònic, etc. Tots aquets bens es defineixen i es redacta un inventari.  

 

Paral·lelament es confecciona el Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic (PEPRPA), document urbanístic que regula els immobles o paratges que 

tenen un valor i que determina què es pot fer i què no amb ells. És una mena de normativa 

especial, a part del Planejament General Metropolità (PGM)36, que descriu i regula els 

edificis i els seus usos, si es poden ampliar, etc. 

Al (PEPRPA) s’inclouen els elements arquitectònics on s’especifiquen: 

                                                            
36 PGM-76 correspon al Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona 
el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'anterior Entitat Municipal Metropolitana de 
Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les normes urbanístiques d'aquest pla, així com les modificacions introduïdes en 
l'àmbit normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.Així mateix estan editades 
les ordenances metropolitanes d'edificació, aprovades el 15 de juny de 1978 i altres ordenances d'àmbit metropolità. 
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a/ Elements arquitectònics segons la categoria de la seva vàlua: 

 Arquitectura d’autor: Comprèn aquells elements adscrits a la disciplina arquitectònica 
i que han estat projectats i executat d’acord amb un plànol previ realitzat per un 
tècnic. La seva vàlua arquitectònica és objectivable en sí mateixos. 

 Arquitectura històrica: Comprèn aquells elements històrics, significatius i 
determinants de la personalitat del terme municipal. La seva vàlua arquitectònica és 
objectivable en sí mateixos independentment del lloc. 

 Arquitectura d’interès local: Comprèn aquells elements característics del terme 
municipal i no compresos en cap de les categories anteriors. La seva vàlua 
arquitectònica és objectivables en col·laborar a la identificació diferencial del municipi 
i de la seva personalitat. 

 Arquitectura d’interès ambiental: Comprèn aquells elements característics del barri, 
carrer o lloc. Llur vàlua és objectivable en col·laborar a la seva identificació diferencial 
i la definició ambiental. 

 

b/ Els nivells i àmbits de protecció dels diferents elements arquitectònics són: 

 Protecció integral: Inclou la totalitat de l’element a protegir, preservant tant les seves 
característiques arquitectòniques com aquells trets que ajuden a singularitzar-lo. Es 
consideren els següents tipus: 

 Protecció parcial: Inclou només les parts més notables de l’element a protegir, com 
la protecció de les façanes, patis, elements decoratius, elements vegetals etc. 

 Protecció ambiental: Inclou aquells edificis, solars o restes situats als àmbits de 
protecció del pla i que no pertanyen als nivells precedents. 

 

c/ Els diferents entorns de protecció a respectar: 

 Entorn d’intervenció (EI): Defineix aquella àrea immediata a l’element protegit en la 
qual poden realitzar-se ampliacions del mateix, que en cap cas seran superiors al 
seu volum originari, ni depassaran mai el nivell més baix de la coberta en la seva 
façana principal. Per als elements en què es defineixi aquest tipus d’entorn es 
determinaran els caràcters de la intervenció especificant almenys els paràmetres 
més significatius. 
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 Entorn estricte (EE): Defineix aquella àrea immediata a l’element protegit en la qual 
no pot realitzar-se nova edificació. Per a ala seva delimitació es considerarà la 
parcel·lació i els seus límits, la topografia i les visuals. 

 Entorn de respecte (ER): Defineix aquella àrea immediata o no a l’element on pot 
edificar-se de nova planta, però a condició de mantenir cartes característiques 
tipològiques que s’especificaran per a cada element a fi que evitin perjudicar la seva 
significació. 

 Altres entorns: Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA), espais urbans o rurals que 
poden contenir elements o jaciments d’interès arqueològic. 

 

El Catàleg i Pla de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels37 
va ser aprovat definitivament per l’Ajuntament el 7 de maig de l’any 1987. Va ser redactat 
l’any 1985 per un equip d’especialistes multidisciplinaris integrats per l’arquitecte Miquel 
Pérez i Sánchez; els arqueòlegs Albert López i Mullor i Xavier Solé i Pallacín; les 
historiadores Dolors Sanahuja i Torres i Neus Lorenzo i Galés; i l’advocada Margarida 
Roura i Nubiola. 

Està desenvolupat en dos volums. El primer consta d’una memòria justificativa i històrica 
de la ciutat i el segon especifica les obres catalogades, la normativa, l’estudi econòmic- 
financer i per últim la redacció algunes propostes i alternatives. 

També inclou les fitxes dels 44 elements protegits38 permetent la seva identificació i 
localització així com totes les dades conegudes fins l’any de la seva redacció39, és a dir 
l’any 1985. 

Però aquet Catàleg redactat l’any 1985 i vigent des del 1987, recull tots els elements 
arquitectònics més representatius de la ciutat fins aquesta data? Caldria afegir algun 
element arquitectònic no registrat fins aquella data? En els últims 31 anys, des de la seva 
elaboració fins avui, s’han construït elements arquitectònics d’interès arquitectònic, 
ambiental, social o històric dignes de preservar-los a la ciutat de Castelldefels? I si és així 
per què l’Ajuntament no encarrega una actualització i revisió del nostre patrimoni 
arquitectònic si és en aquets darrers anys on s’ha produït el major auge constructiu i  la més 
gran transformació urbanística de la ciutat?  

                                                            
37 Expedient urbanístic municipal núm.1987/000715. 

38 Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. Volum I, Pàg. 21 a 29. 
39 A l’Arxiu Municipal de Castelldefels només consten l’existència de 36 fitxes de les 44 mencionades. I d’aquestes 36 fitxes han 

desaparegut 4,concretament les fitxes núm.5,22,24 i 29 corresponents en aquest ordre a S’algaida, Cal Tiesso, Restes de Ca n’Arnand 

i la Casa Güell. 
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3.  EL LLEGAT ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFLES          

 

3.1 La Prehistòria i l’Antiguitat a Castelldefels (A01 - A07) 

3.1.1 Poblament prehistòric 

Les primeres notícies de l’activitat humana al terme de Castelldefels són força imprecises i 
no del tot probables. 

El Garraf és un massís calcari amb gran quantitat de coves i avencs. Dins del territori que 
ocupa el municipi, trobem algunes obertures sota terra on s’hi ha trobat restes que indiquen 
l’ocupació per part de l’ésser humà en èpoques prehistòriques. 

Es considera com un dels llocs d’habitació més antics la Cova Fumada40, situada al límit 
entre Castelldefels i Les Botigues. Tot i que la cavitat natural va ser modificada, varen ser 
trobades restes animals i s'ha pogut confirmar que havia estat habitada diverses vegades 
per grups humans des del Paleolític Mitjà (100.000 - 30.000 aC).  

Una altra cavitat on s’han trobat restes d’ocupació, és la Cova Perduda vora la masia de 
Cal Ganxo, a prop de la Rocanegra. Els materials descoberts en aquesta, situen la seva 
freqüentació humana al període de bronze final, durant els anys 1200 i 900 aC. 

Les darreres troballes arqueològiques que remarquen la veracitat de la població primitiva a 

Castelldefels es va donar l’any 2002 en l’extracció de pedra a la pedrera de Ca n’Aimeric41. 

S’han trobat importants restes de fauna de fa 300.000 anys (rinoceronts, cèrvids, tortugues) 

i diversos fragments de sílex que, situarien la presència humana a Castelldefels al voltant 

dels 85.000 anys d'antiguitat. 

3.1.2 Restes Ibèriques 

L’època ibèrica es coneix bastant bé a Castelldefels i són nombrosos els jaciments que en 
són testimoni. S’han identificat diverses elevacions costaneres del nostre terme on el 
conjunt de diverses tribus agrícoles i ramaderes s’establien, com el turó de la Muntanyeta42, 
turó del Castell43, el turó de Cal Tiesso44, la serra d’en Llopart45 i la Torre Barona46. 

                                                            
40 Veure fitxa A01-EP, Jaciment prehistòric de la Cova Fumada, apartat 5. 
41 Veure fitxa A02-BE, Jaciment arqueològic de la Cova del Rinoceront, apartat 5 
42 Veure fitxa A07-MU, Establiment ibèric Turó de la Muntanyeta, apartat 5. 
43 Veure fitxa A04-CP, Establiment ibèric i romà Turó del Castell, apartat 5. 
44 Veure fitxa A03-CR, Assentament ibèric Turó de Cal Tiesso, apartat 5. 
45 Veure fitxa A05-CR, Establiment ibèric Serra d’en Lllopart, apartat 5. 
46 Veure fitxa A06-BE, Establiment ibèric Turó de la Torre Barona, apartat 5. 
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Aquesta ocupació del territori es relaciona amb el comerç per mar, relativament important, 
que practicarien amb els grecs i cartaginesos 

Els vestigis d’aquesta cultura ibera corresponen al s. IV aC. Les restes més reveladores es 
troben a l’actual Capella del Castell47, on en realitzar l’excavació es van descobrir uns murs 
que tenien la funció de punts de guaita en llocs elevats o petits poblats defensats per 
fortificacions de pedra i fusta. 

 

3.1.3 Construccions romanes 

L’arribada dels romans provoca l’abandó dels petits assentaments ibèrics i la fundació de 
vil·les dedicades a l'explotació agrària amb el cultiu predominant de la vinya. En trobem un 
exemple de l’ocupació d’una vil·la a la capella del castell, on les parets romanes es 
superposen a l’arquitectura ibèrica. 

Una altra resta que ens confirma l’habitació del turó és una inscripció llatina que es conserva 
a la capella del Castell, on consta el nom de Gaius Trocina Synecdemus, i el de la seva 
dona, Valeria Haliné. 

Al segle III dC, destaca la vil·la romana d’aquest lloc perquè es va ampliar de manera 
important. Dintre d’aquest conjunt s’han trobat uns dipòsits de ceràmica, dolia, i les restes 
dels edificis propis d’una explotació agrícola. 

També, s’hi troben vestigis de ceràmica del segle V dC i tombes excavades sobre els murs 
romans que pertanyen a un enterrament posterior d’època visigòtica. 

 

3.2 Edificis de l’època medieval (B08 - C15)  

3.2.1 El “Castrum Felix” 

Entre els s.V i IX, la vida de les cultures mediterrànies es gira d’esquena a la mar que passa 
a mans àrabs i bizantines. El nostre país rep influències centreeuropees que donen més 
èmfasi a les rutes terrestres. Les comunicacions són lentes, difícils i insegures i la població 
tendeix a disminuir, ruralitzar-se i replegar-se a les muntanyes. 

D’aquesta època resten sempre vestigis mínims ja que les construccions i els atuells de 
tàpia, fusta i cuir no perduren amb facilitat. 

                                                            
47 Veure fitxa A04-CP, Establiment ibèric i romà Turó del Castell, apartat 5. 
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De l’originària fortificació coneguda com “Castrum Fèlix”, no en queda cap rastre. Com no 
es pot saber la seva fesomia original, es creu que es tractava d’una elevada torre cilíndrica 
rodejada per una muralla o bé, una transformació de l’antiga vil·la romana fortificada. 

 

3.2.2 L’ Església de Sta. Maria, bressol de Castelldefels 

L’església de Sta. Maria48 va donar a Castelldefels la primera identitat comunitària. 

La seva situació dalt d’un turó comporta un paper defensiu i de vigilància per donar l’alarma 

en cas que vaixells àrabs marinegessin el Garraf i el delta. La seva importància ve 

confirmada per l’estil de construcció, amb tres absis i tres altars de culte, tal com s’indica al 

Cartulari de Sant Cugat, l’any 97249. 

 

3.2.3 Les defenses costaneres  

El curs del Llobregat traçava una barrera natural, però l’accessibilitat i la planúria de les 
costes ho feien insuficient. Les muntanyes del Garraf, més que el riu, frenaven l’accés des 
del sud-oest, de manera que el final de la Serralada actuava com a límit. Però, la línia de 
costa és sempre una preocupació de cara a la defensa contra musulmans i pirates.  

L’assentament costaner de Castelldefels oferia un punt estratègic fàcilment accessible. Es 
construïen torres de guaita que basaven el seu sistema defensiu en el contacte visual d’una 
torre a l’altra, que permetia veure els senyals, de fum i encenent fogueres, conegudes amb 
el nom d’alimares, per exemple, que podien fer-se en cas d’alarma. Aquesta pràctica 
perdurà a tot el litoral de Catalunya durant els segles  següents i s’actualitzà cada vegada 
que era necessari. 

Amb els senyals de fum podien transmetre l’avís del perill des de la Torre Barona50 fins a la 
Torre del Castell i fins al Castell d’Eramprunyà51, possibilitant que aquests el transmetessin 
a les poblacions del delta i facilitant la ràpida recollida de persones i béns dins dels edificis 
millor defensats. 

                                                            
48 Veure fitxa B10-CP, Església de Santa Maria , apartat 5. 
49 “... un locum vocitum Castellum de Felix, urbi intra triforie templum in medium situm est altare venerabile virgo Dei gentria Maria, 
dextram veroo partem altare S. Michaelis Arcangeli, levam vero S. Iohannis evangeliste...” 
(Traducció) “...al lloc anomenat Castelldefels, on hi ha un temple de tres absis; situat al centre hi ha l’altar de la venerable verge Maria, 
mare de Déu; a la part dreta, l’altar de Sant Miquel Arcàngel; al lloc de llevant, el de Sant Joan Evangelista...” 
50 Veure fitxa B08-BE, Torre Barona , apartat 5. 
51 El Castell d'Eramprunyà és a Gavà, molt a prop de l’església de Sant Miquel d'Eramprunyà. Formen un notable conjunt de ruïnes 

sobre el santuari de Bruguers, dalt d'una muntanya amb penya-segats i magnífiques vistes sobre el delta del Llobregat. Construït com a 
part del sistema defensiu de la frontera entre Al-Àndalus i l'Imperi carolingi i com a seu de control polític i econòmic i militar en la zona 
entre el Garraf i el Llobregat.  
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3.2.4 St. Salvador dels Arenys, el segon temple 

L’any 1256, els nobles catalans van donar terres per construir a l’extrem del Garraf una 

església i un petit monestir sota l’advocació de Sant Salvador, possiblement un indret on ja 

hi havia hagut una antiga església o capella de camí. Avui en dia conserva encara la seva 

entitat aquesta capella de Sant Salvador, integrada a la masia de Can Vinyes. 

 

3.2.5 El Castell 

Cap a l'any 800, el rei franc Carlemany52 creava al nord de la península Ibèrica l'anomenada 

Marca Hispànica, nom d'uns territoris i comtats, com el de Barcelona, creats per procurar la 

defensa del sud dels Pirineus de les incursions de tropes del Califat de Còrdova. Amb el 

pas del temps va disminuir el poder franc i així Guifré I53 de Barcelona, a la seva mort l’any 

897 ja va poder nomenar els seus fills com els seus successors, sense intervenció del rei. 

La frontera sud estava llavors entre els rius Llobregat i Segre. Els seus fills i néts van ampliar 

els seus territoris, entre abundants lluites. Al segle X, Castelldefels i el Garraf eren gairebé 

terra de frontera primer amb l’Emirat de Còrdova i després amb el Califat de Còrdova (any 

929). Els comtes de Barcelona van tractar d'assegurar la zona a través de l'establiment de 

població i d'una xarxa de defenses que anaven des de senzilles torres de guaita fins a 

castells, al capdavant dels quals posaven nobles de la seva confiança. Així, els comtes Miró 

I54 i Borrell II van manar reconstruir el castell d'Eramprunyà (Gavà) cap a l'any 957 i va 

encomanar poc després a l'abat del monestir de Sant Cugat l'organització del que en el 

futur seria la ciutat de Castelldefels, el nom de la qual trobem escrit en aquella època de 

diverses formes: Castello de Felix, Castrum Felix, Castello de Feles o Castrum fidelis. El 

                                                            
52 Carlemany (prop de Lieja, 2 d'abril del 742 - Aquisgrà, 28 de gener del 814) fou rei dels francs (768 - 814), rei dels llombards (774 -
814) i emperador d'Occident (800 - 814). Fou un personatge central en la consolidació i prosperitat de l'Imperi carolingi. Expandí els 
diferents regnes francs fins a transformar-los en un imperi, al qual va incorporar gran part d'Europa occidental i central.  
53 Guifré I de Barcelona, dit “el Pilós” o “el Pelós” (c. 840 - 897), fou comte de Barcelona, comte d'Osona i comte de Girona (878 - 
897); comte d'Urgell, de Cerdanya (870 -897) i també comte de Conflent (896 - 897). Fou el dotzè i darrer comte de Barcelona nomenat 
pels reis francs, i el primer a donar en herència els seus dominis territorials, iniciant així la dinastia comtal de Barcelona (Guiffredus primus 
comes Barchinone), tot i mantenir el jurament de fidelitat als reis de França 
54 Miró I (926-966), comte de Barcelona, Girona i Osona (947-966).Va accedir al govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona en 

retirar-se el seu pare a la vida monacal el 947 juntament amb el seu germà Borrell II amb qui se suposa que es repartí les funcions de 
govern. Així fou Borrell II qui s'encarregà de les qüestions militars i de política exterior, mentre Miró I s'encarregà de les funcions internes 
del comtat, i més concretament de la ciutat de Barcelona. 
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primer Castell de Castelldefels55 i la seva església es construirien probablement cap a l’any 

967.                

                                                                                                                                                              

3.3 Edat moderna (C16 - C29)  

3.3.1 Masies i Torres de defensa 

El passat de Castelldefels està indefiniblement lligat als masos que acollien la població del 

territori des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX. Aquests masos van gaudir de la màxima 

esplendor entre els segles XVI i XVII. Aquestes dades denoten la importància que per a la 

vida social i econòmica del nostre municipi han tingut les masies. 

Aquestes edificacions no només eren habitatges, sinó que eren un conjunt d’edificacions 

(corrals, torre, etc.), és a dir, eren explotacions agràries i ramaderes formades per un 

conjunt indissociable de famílies, edificis i terres vinculades a un règim socioeconòmic de 

tipus senyorial 

Per a la defensa d’algunes masies, a Castelldefels s’alçaren torres fortificades. Es tractaven 

de construccions aïllades; es devia accedir pel primer pis amb una escala mòbil o un pont 

llevadís que es retirava en cas de perill i refugi inexpugnable. 

Fonts posteriors al 1587 confirmen la persistència d’una trentena de masies a Castelldefels, 

de les quals només en queden dotze, profundament transformades i dues més en ruïnes. 

3.3.2 Les botigues de Castelldefels   

L’explotació del mar, en menor mesura, també ha estat present en la història de la ciutat. 

Les botigues o barraques, de les quals tenim les primeres notícies a partir de 1560, eren 

les cases dels pescadors. Cases de petites dimensions, senzilles, amb bon aprofitament de 

l’espai i construïdes amb materials austers es van bastir al sector de la plana, a prop de la 

                                                            
55 Veure fitxa B15-CP, Castell de Fels i Muralla exterior , apartat 5. 
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platja, perquè les habitessin els pescadors. Actualment només en resta una dempeus i en 

mal estat: Cal Pinxo56, que conserva els murs perifèrics i la paret mestra interna. 

 

3.4 Construccions arquitectòniques a l’època contemporània (D30-D50) 

3.4.1 Edificis fins el 1939 

Malgrat que, en línies generals, el segle XIX català es caracteritza per un marcat 

desenvolupament demogràfic, econòmic, polític i social, Castelldefels s’escapa a aquesta 

tendència i ens mostra una cara força més vulnerable, de crisi permanent, fins que la 

construcció de la via ferroviària, a la fi de segle, obrirà noves perspectives a un poble que 

semblava no tenir-ne. El tren apropa l’interès inversor de la burgesia benestant barcelonina 

cap a Castelldefels. Aquest difícil segle influenciat per la guerra del Francès57, guerres 

carlines i la implantació del liberalisme finalitza quan l’any 1897 Manel Girona58 i Agrafel 

compra la baronia d’Eramprunyà, incloent el Castell de Castelldefels. Gràcies als terrenys 

cedits per la viuda d’Arcadi Balaguer59, el 1903, es va edificar l’església parroquial de Santa 

Maria de Castelldefels60. Amb el temps, el nou edifici religiós i l’estació ferroviària61 situada 

a tres-cents metres davant d’ell, forçaran el traçat d’un eix vertebrador que remodelarà 

completament la fisonomia del municipi. Encara i així, Castelldefels no va tenir una 

estructura urbana fins ben entrat el segle XX.  

                                                            
56 Veure fitxa C29-LB, Cal Pinxo , apartat 5. 
57 La Guerra del Francès (també coneguda com Campanya d'Espanya, Guerra de la Independència Espanyola, o Guerra Peninsular) 

fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques, i que 
conclogué el 1814, amb el retorn de Ferran VII d'Espanya al poder. Fou provada per la pretensió de Napoleó d'instal·lar el seu germà 
Josep Bonaparte en el tron espanyol després de les abdicacions de Baiona. Forma part de les Guerres Napoleòniques, una sèrie de 
guerres iniciada el 1807 en declarar-li França i Espanya la guerra a Portugal, tradicional aliat del Regne Unit. També va tenir un important 
component de guerra civil a nivell espanyol entre afrancesats i patriotes. 
58 Manuel Girona i Agrafel (1817 - 1905). Fill del banquer i empresari Ignasi Girona i Targa, va començar dirigint l'empresa familiar que 
va ampliar per a realitzar operacions de crèdit. Va ser el fundador i director del primer banc privat espanyol, el Banc de Barcelona. Va 
comprar en l'any 1897 la Baronia d'Eramprunyà, amb la qual cosa va ser amo del castell de Castelldefels i de l'església de Santa Maria 
del Castell que estava dintre del recinte del castell. Es va encarregar de la seva reconstrucció així com de la construcció d'una nova 
parròquia per a la població. L'ajuntament de Castelldefels va comprar el castell als seus descendents l'any 1988. 
59 Arcadi Balaguer i Costa (1886 -1973) fou un industrial i dirigent esportiu vinculat al futbol i la caça. Fou president del Futbol Club  
entre 1925 i 1929.Era fill d'Arcadi Balaguer i Bruguera i Concepció Costa i Vila, que va ser una de les majors   Santa Maria en 1909, 
finançada pel banquer català Manuel Girona i Agrafel. Arcadi Balaguer i Costa probablement va néixer a Castelldefels o va viure-hi molts 
anys. 
60 Veure fitxa D35-CE, Església de Santa Maria de la Salut , apartat 5. 
61 Veure fitxa D33-CE, Estació del Ferrocarril , apartat 5. 
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Poc se sap del període en què regnà Alfons XIII, ni del que va ocórrer al poble durant la 

dictadura de Primo de Rivera, ni de quina manera es visqué l’arribada de la II República i 

l’esclat de la Guerra Civil. 

El fet històric que més ha influenciat al municipi va ser la “rompuda de les marines” de 

començament del segle XVIII  i consegüent  dessecació de la plana litoral. Aquest canvi va 

suposar obtenir un terreny guanyat a les maresmes insalubres  de la costa. La població 

local va guanyar la batalla a  les malalties transmeses pels mosquits i alhora disposava de 

terra per a conrear i crear riquesa. El Pont de la Corredera Mestra62 va ser durant molts 

anys un gran testimoni d’aquesta època.  

A la fi de la dècada dels vint hi ha un significatiu augment de la construcció i de les activitats 

econòmiques relacionades amb l’Hosteleria a la zona de la platja. La burgesia barcelonina 

es va fixar en les possibilitats de la muntanya i la platja com a lloc d’esbarjo i de segones 

residències. En són un exemple Can Pou Alt63 o la Casa de les Plomes64. 

En aquesta època es va intentar projectar la “Ciutat de Repòs i de Vacances” del 

GATCPAC65. La Guerra Civil, entre 1936 i 1939, i el resultat de la confrontació expliquen el 

fracàs del projecte.  

3.4.2 Construccions del 1940 al 1985 

Un cop acabada la Guerra Civil, Castelldefels es troba sota influència franquista. A finals 

dels anys cinquanta, el règim franquista abandona progressivament el model econòmic 

autàrquic, i comença a obrir-se a l’exterior provocant que milers de persones emigrin a 

països europeus més desenvolupats i necessitats de mà d’obra, i que Espanya conegui un 

fenomen nou: el turisme estranger apassionat de platges i sol mediterrani. Per la seva 

proximitat amb Barcelona, aquest turisme descobrirà Castelldefels i provocarà un augment 

considerable del sector terciari on hi arribaran a treballar milers de persones procedents 

                                                            
62 Veure fitxa D30-CE, Pont de la Corredera Mestra , apartat 5. 
63 Veure fitxa D34-EP, Casa del Comte Güell o Can Pou Alt, apartat 5. 
64 Veure fitxa D42-LB, Casa de les Plomes , apartat 5. 
65 El GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) fou un moviment arquitectònic 
desenvolupat a Catalunya als anys 1930, coincidint amb la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure l'arquitectura 
d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb els corrents europeus que es desenvolupaven aleshores. El grup es formà 
a Barcelona el 1929, i els seus principals membres foren Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé, Antoni Bonet i Castellana, Raimon Duran 
i Reynals, Germán Rodríguez Arias, Joan Baptista Subirana i Sixte Illescas. 
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d’Andalusia i d’altres regions d’Espanya. Això va suposar un important creixement 

demogràfic que anava aparellat a un increment urbanístic. Es van crear autèntics barris de 

caràcter residencial per a esbarjo de cap de setmana i estival de molts barcelonins; la zona 

de la Pineda o de montmar en són dos exemples. Diverses edificacions del caire esmentat 

van ser dissenyades per bons arquitectes com: Francesc Mitjans66, Robert Terrades67, 

Ricard Bofill68, etc. 

 

3.5 Arquitectura dels últims anys (E51 - E80) 

3.5.1 Obres a la democràcia i auge econòmic 

Després de l’any 1975, Castelldefels s’obria a la possibilitat de viure en democràcia. La 

transició a la nova forma de govern representa un canvi substancial en la dinàmica dels 

encàrrecs institucionals que afecten la pràctica de l’arquitectura. 

La tasca dels successius equips de govern van fer grans obres d’infraestructures, com ara 

bona part del clavegueram de la ciutat o la pavimentació de molts carrers69. Les bones 

condicions naturals del lloc, els moviments econòmics i la millora dels mitjans de transport 

va provocar un allau especulativa molt gran, que, preocupada pels ràpids beneficis, no ha 

garantit precisament la qualitat dels exemples en la proporció desitjable. D’aquesta manera, 

l’obra privada, que abans era la portadora de novetat i risc, va ser superada en qualitat i 

quantitat per l’obra pública.  

De les noves edificacions públiques construïdes a aquesta època d’auge econòmic podem 

destacar diverses obres amb gran valor arquitectònic de centres d’ensenyament70; 

complexos esportius com la instal·lació de primer nivell que va acollir les proves de 

piragüisme de les Olimpíades del 1992 a Barcelona71; l’encàrrec d’un parell d’esglésies: 

                                                            
66 Veure fitxa D43-LB, Hotel Rey Don Jaime , apartat 5. 
67 Veure fitxa D44-BA, Habitatge Carrer de la Ribera de Sant Pere 10,, apartat 5. 
68 Veure fitxa D46-LP, Apartaments Sargazo, apartat 5. 
69 Veure fitxa E63-CE, Plaça de l’Església; E57-LP La plaça de les palmeres;, apartat 5. 
70 Veure fitxa E68-BE, Escola Antoni Gaudí;  D41-CE Escola Lluis Vives, E70-VA, Escola Bressol La casa dels infants, apartat 5. 
71 Veure fitxa E51-ZU, Canal Olímpic: grades i torre de control, apartat 5. 
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Nostra Senyora de Montserrat72 i Nostra Senyora del Carme73; els Plecs d’accés al Castell74 

(guanyador d’un premi FAD), el Centre Frederic Mompou75 i el Campus Universitari de 

Castelldefels UPC76 entre d’altres.  

A nivell privat destacar el ”boom” especulatiu en el sector de la construcció que va provocar 

al final d’aquest període la “bombolla Inmobiliaria”77 amb l’obtenció ràpida i 

desproporcionada de beneficis amb la construcció principalment d’edificis d’habitatges. Si 

bé disminueix el número d’edificis a destacar en relació a la gran activitat d’aquest sector, 

cal destacar algunes propostes interesants i respectuoses amb el municipi com és la 

Reforma i Ampliació del CTC78 a les faldes del turó del Castell. 

I finalment en l’arquitectura domèstica cal fer menció d’arquitectes com Guillermo 

Munuera79, Francesc Oliva80, Juan Carlos López81, Fernando Álvarez82 i Angel Martínez83 

entre d’altres que s’esforcen per fer una arquitectura digne sense deixar-se arrossegar per 

l’especulació i el benefici comercial, denominar comú i característic, d’aquests últims anys. 

3.5.2 L’última dècada 

La recessió mundial 2008-2012 va afectar a tota l'economia mundial, amb un major 

detriment en alguns països com el nostre. Es caracteritza per diversos desequilibris 

sistèmics i va ser provocat per l'esclat de la crisi financera global del 2007-2012 

                                                            
72 Veure fitxa E53-VA, Església de Nostra Senyora de Montserrat, apartat 5. 
73 Veure fitxa E67-VA, Església de Nostra Senyora del Carme, apartat 5. 
74 Veure fitxa E54-CE Rampes d’accés al turó del Castell, apartat 5. 
75 Veure fitxa E62-VA, Centre Frederic Mompou, apartat 5. 
76 Veure fitxa E71-ZU, Campus Universitari de Castelldefels UPC, apartat 5. 
77 La Bombolla immobiliària a Espanya es defineix com la sobrevaloració dels actius immobiliaris iniciada el 1999 fins a l'actualitat, 
produïda per un període especulatiu i fomentada pels baixos tipus d'interès. Del 1999 al 2006, l'habitatge a Espanya va créixer de preu 
molt per sobre de l'Índex de Preus de Consum, mentre els tipus d'interès eren molt baixos. Així els grans inversors, immobiliàries i 
promotors, van aprofitar la conjuntura del mercat i van començar a comprar i a construir, respectivament, a un ritme trepidant arribant, 
per exemple, a la construcció de 700.000 pisos l'any 2006. La demanda potencial va motivar uns i altres a apujar els preus en una 
progressió geomètrica, l'efecte més immediat de la qual ha estat finalment la disminució del poder adquisitiu dels petits propietaris i la 
consegüent suspensió de crèdits hipotecaris. 
78 Veure fitxa E64-CE, Piscina coberta i edifici social CTC, apartat 5. 
79 Veure fitxa E65-MO i E72-BE Habitatges unifamiliars, apartat 5. 
80 Veure fitxa E58-BA i E59-CB Habitatges unifamiliars, apartat 5. 
81 Veure fitxa E74-MO, Casa JC, apartat 5. 
82 Veure fitxa E66-MO, Casa Malo-Martínez, apartat 5. 
83 Veure fitxa E56-GV, Habitatge Carrer Sabadell 15, apartat 5. 
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A Castelldefels, com a la resta de Catalunya, al 2010 la situació empitjora i la bombolla, fins 

ara esquerdada, acabarà esclatant, quan l'oferta global d'habitatge nou i de segona mà 

adquirí les quotes més altes, i la demanda es va situar en el seu punt més baix. Com a 

conseqüència comença una davallada que va donar lloc a una situació que va generar 

greus conseqüències econòmiques i socials tan a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu, 

començant per l'existència d'un mercat amb tots aquells pisos que no s'han pogut vendre 

fins ara i pels que no han pogut pagar els petits propietaris. 

La recessió mundial 2008-2012 va afectar a tota l'economia mundial, amb un major 

detriment en alguns països com el nostre, i es va caracteritzar per diversos desequilibris 

sistèmics provocat per l'esclat de la crisi financera global. 

La inversió pública al municipi en equipaments pràcticament desapareix i tan sols algunes 

obres gestionats abans de la crisi econòmica s’acaben executant. Aquest  és el cas de la 

nova Biblioteca Municipal84 i la finalització dels diferents edificis d’última tecnologia al 

Campus Universitari de Castelldefels UPC85. 

Durant aquest interval de temps la construcció pràcticament es paralitza i a Castelldefels 

només la qualitat d’alguns habitatges unifamiliars aïllats86 destaquen per la seva qualitat 

arquitectònica, especialment un de reduïdes dimensions obra de Harquitectes87, que crida 

l’atenció pel tipus de materials utilitzats (blocs de termo-argila a façanes, coberta 

enjardinada, fusteria de fusta amb vidres de baixa emissió, renovació d’aire controlada a la 

claraboia, finestres de fusta massissa, plaques solars, etc..), la seva forma i la seva 

distribució en planta. Sens dubte un exemple  d’eficiència energètica i respecte ambiental 

que marca un abans i un després a la construcció i que afronta amb optimisme les dues 

grans crisi existents: la econòmica i la mediambiental.  

                                                                                                 

                                                            
84 Veure fitxa E75-CE, Biblioteca Ramón Fernández Jurado, apartat 5. 
85 Veure fitxa E71-ZU i E71bis-ZU, Campus Universitari de Castelldefels UPC, apartat 5. 
86 Veure fitxes E77-MO i E78-MO, Habitatges unifamiliars aïllats obra de l’arquitecte Josep Valverde;  i fitxes E79-MO i E80-MO, 

Habitatges obra de l’arquitecte Juan Carlos López,  apartat 5. 
87 Veure fitxa E76-MO, Habitatge unifamiliar aïllat, apartat 5. L’estudi “Harquitectes” és un grup d’arquitectes joves. han rebut el premi 

“Catalunya Construcció 2015” i premi “FAD d’opinió d’arquitectura 2015”.  
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4.  DADES DE L’INVENTARI D’OBRES D’INTERÉS 

ARQUITECTÒNIC 

L’objectiu d’aquest apartat és explicar com s’estructuren les fitxes que engloben l’inventari 

de les vuitanta obres seleccionades que cal destacar a la ciutat de Castelldefels. Tots els  

paràmetres i la documentació gràfica que defineixen cada una d’elles s’organitzen en els 

següents apartats:  

 

4.1 Classificació 

A l’encapçalament de la fitxa s’identifica el nom de l’element arquitectònic, el període històric 

al que pertany, així com el número d’ordre cronològic dintre de l’inventari i el barri de la 

ciutat on s’ubica.  

                               Nre. ordre cronològic 

 

Nom de l’element arquitectònic       Època     Barri  

     

  

Cada període històric s’identifica amb un color i una lletra diferent: 

A. La Prehistòria i l’Antiguitat: color verd  
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B. Edificis de l’època medieval: color grana 

C. Edat Moderna: color groc 

D. Construccions arquitectòniques a l’època Contemporània: color lila 

E. Arquitectura dels últims anys: color blau cel 

El nombre posterior a la lletra indica la posició que ocupa en l’ordenació cronològica segons 

la data de construcció o llicència d’obres aprovada per l’Ajuntament de Castelldefels. 

I les dues lletres finals assenyalen el barri en el qual es troba l’element arquitectònic: 

BA  Baixador 

BE  Bellamar 

CB  Can Bou 

CE  Centre 

        CP El Castell – Poble Vell 

CR  Can Roca 

CRa  Camí Ral 

CV  Can Vinader 

EC  Els Canyars 

EP  El Poal 

GV  Granvia Mar 

LB  Les Botigues 

LL  Lluminetes 

LP  La Pineda 

MO  Montmar 

MS  Mar-i-sol 

MU  Muntanyeta 

VA  Vista Alegre 

ZU  ZonaUniversitària 

D’aquesta forma només amb el codi de classificació de l’obra “E75-CE” podem saber l’època o 

període de construcció de l’element arquitectònic, l’ordre cronològic i el barri d’ubicació al 

municipi de Castelldefels. 

4.2 Paràmetres d’identificació 
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Els paràmetres que identifiquen cada element arquitectònic son: 

o Localització: Especifica l’adreça de l’obra, el barri al que pertany i les  coordenades 

UTM88 on es troba l’element arquitectònic.  

o Dades cadastrals89: Identifica el número de referència cadastral de l’element 

arquitectònic i les dates principals que disposa el cadastre sobre aquest com són la 

superfície de la parcel·la i la superfície construïda de l’edifici.  

o Datació: Fa referència a l’any de Llicència d’Obres demanat a l’Ajuntament de 

Castelldefels o a l’època probable de construcció, segons les diferents fonts 

d’investigació, en el cas de no disposar de l’anterior. 

o Autor: Arquitecte o responsable de la construcció de l’element arquitectònic. 

o Ús: Defineix l’ús originari de l’obra per el qual es va construir i l’ús que amb el pas 

del temps ha anat adquirint i perdura a l’actualitat. 

o Justificació (raó d’inclusió): Indica la raó o raons d’inclusió de l’element 

arquitectònic a l’inventari d’obres d’interès arquitectònic del municipi. Aquestes 

poden ser pel seu valor o interès arquitectònic, històric, social, paisatgístic, 

mediambiental o d’altres. 

o Estat de conservació: Qualifica l’estat de conservació general de l’obra atenent a 

l’estat en el que es troben les façanes, les cobertes i l’interior de l’edifici. Només es 

diferencia entre estat bo, regular o degradat. 

                                                            
88 Las coordenades UTM i georeferenciació és un conveni entre el Registre de la Propietat i el Cadastre des de fa un any. 
La Llei 13/2015 de reforma de la Ley Hipotecaria, i el text refós de la Ley del Catastro, aprovades pel R.Decret Legislatiu 1/2004 amb 
l’objectiu entre altres, d’aconseguir la coordinació entre el Registre de la Propietat i el Cadastre, es concreta en la Resolución de 29 
d’octubre de 2015, Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, 
por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad. En 
aquest la descripció gràfica s’ha de georeferenciar segons el sistema de referència geodèsica oficial ETRS89 amb les coordenades de 
projecció UTM on els punts  els punts (X,Y) fan referència a cada vèrtex de la propietat. 
89 Obtingudes a la “Seu Electrònica del Cadastre” : https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA  
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o Elements constructius:  L’últim apartat  identificació els materials constructius 

característics que composen l’estructura, la façana, la coberta, la fusteria i altres 

parts de cada una de les obres arquitectòniques seleccionades a l’inventari. 

4.3 Descripció arquitectònica i altres dades d’informació  

    

Aquet bloc informatiu de la fitxa està format per quatre apartats diferents: 

o Descripció arquitectònica: L’objectiu d’aquest apartat té dues vessants. Per una 

banda fa una descripció de la “realitat” de l’element arquitectònic, és a dir, el 

programa de l’edifici, els paràmetres mesurables o la relació amb el lloc on s’aixeca. 

I per altre la descripció de l’ “abstracció” del seu autor com pot ser la geometria 

utilitzada, la composició dels diferents elements que composen l’obra o simplement 

la intenció de l’arquitecte en la seva creació. 

o Règim urbanístic: El municipi de Castelldefels està regulat pel PGM90, Pla General 

Metropolità que indica la normativa urbanística existent a tota l’ AMB, Àrea 

Metropolitana de Barcelona.  

                                                            
90 El PGM-76 correspon al Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comissió Provincial de Urbanisme de 
Barcelona el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'anterior Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les normes urbanístiques d'aquest pla, així com les 
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El règim urbanístic s’estructura en quatre subapartats informatius: 

 Classificació: El dret urbanístic a Catalunya91 diferencia tres categories de sol. 

El  Sòl urbà (SU)92, el Sòl no urbanitzable (SNU)93 i el Sòl urbanitzable 

(SUZ)94. 

 

 Qualificació: La qualificació de sòl assigna al territori usos i condicions d' 

edificació, precisant els drets i deures genèrics segons sigui la zona o el 

sistema determinat al PGM.  

 

 Expedient: Identifica l’expedient urbanístic municipal que recau sobre la zona 

on es troba l’element arquitectònic. Normalment consta de dos números. El 

primer indica l’any de redacció de la seva redacció i el segon és la referència 

interna d’aquest als Serveis Urbanístics de l’Ajuntament. 

 

 Catàleg: Indica si està recollit o no dins del “Catàleg i Pla Especial de 

Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels”95, així 

com el número de l’element arquitectònic catalogat dins d’aquest document. 

 

  

                                                            
modificacions introduïdes en l'àmbit normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Es pot trobar íntegrament a: http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb/index-normes-urbanistiques 

 
91 Veure els articles 24 a 54 del TÍTOL SEGON del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) i els articles  27 a 62 del seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
92 El sòl urbà (SU) està compost per tots aquells terrenys que han estat sotmesos al procés d’integració al teixit urbà i 
disposen dels serveis urbanístics bàsics (xarxa viaria, abastament d’aigua, sanejament i subministrament d’energia elèctrica). 
93 El Sol no Urbanitzable (SNU) són aquells que el planejament exclou del procés d’urbanització, ja sigui per la necessitat de la seva 

protecció o per no considerar-los idonis per a la seva transformació en urbans. 
94 El sòl urbanitzable (SUZ) són aquells terrenys que el planejament urbanístic municipal considera idonis i necessaris per 

garantir el creixement de la població i l’activitat econòmica.  
95 Veure l’apartat 2.4. 
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o Fonts d’informació: És la recopilació de les principals fonts d’ informació per 

la realització de les fitxes de l’inventari d’obres d’interès proposats.  

 

o Dades d’interès: Són dades o curiositats relacionades directe i/o 

indirectament sobre l’element arquitectònic que aporten informació sobre 

l’obra, l’autor o l’època de construcció.    
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4.4 Documentació gràfica: plànols i fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta documentació està formada per dos plànols i dues imatges. 

El “Plànol de Situació” a escala 1/100.000 indica bàsicament la ubicació de l’obra dins del 

municipi de Castelldefels i el “Plànol d’Emplaçament” a escala 1/500 defineix la implantació 

de l’edificació dins del teixit urbà i de la parcel·la pròpiament dita. En aquest últim cal 

diferenciar els element arquitectònics no catalogats ( contorn del perímetre de l’edificació 

en color blau) , i els elements arquitectònics sí catalogats (contorn i edificació ombrejada de 

color blau). 

Les dues imatges corresponen a una “fotografia actual” representativa de l’element 

arquitectònic d’interès seleccionat, i a una imatge escanejada (planta, secció, croquis i 

altres) de la “documentació existent a l’Arxiu Municipal de Castelldefels” que la identifica. 
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5. FITXES DE L’INVENTARI D’OBRES D’INTERÈS 

ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
  
La cova es  troba a l'angle SE de l'elevació calcària del 
número 3 del Carrer de la Cova Fumada. Aquesta mena de 
cavitats, molt típiques del Garraf, es formen en terrenys 
permeables: l'aigua dissol la calcària i, amb el pas del temps, 
s'hi obren escletxes i cavitats que acaben esdevenint coves i 
avencs. Des del punt de vista arqueològic, la cova, sens 
dubte, és un dels jaciments més importants localitzats al 
nostre terme i al massís del Garraf. 
Se'n coneixen dades procedents de troballes casuals o 
d'excavacions no científiques, però manca un estudi complet 
de la cavitat. De les informacions fragmentàries que es 
posseeixen, podem deduir que va ser habitada en el 
Paleolític i que és un indret ric en fauna plistocènica.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (37) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Actualment, la Cova Fumada es troba en un estat físic molt 
allunyat de l’aparença primitiva, degut a un seguit de 
modificacions produïdes pel seu propietari. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Carrer de la Cova Fumada, 3 
Coordenades UTM:   X: 411459.64 Y: 4568885.1 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: 354 m² 
 
DATACIÓ: 100.000 – 30.000 aC aprox. 
 
AUTOR: - 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de l’interior /entrada (Font gràfica: Alfred Montserrat/ wikiloc.com) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Jaciment prehistòric de la Cova Fumada                      A01-EP 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La Cova del Rinoceront es troba seccionada verticalment pel 
darrer front d’explotació de la pedrera de Ca n’Aymerich. 
L’extracció massiva de pedra calcària ha desfigurat 
enormement el relleu original i ha destruït la major part de la 
cova, així com la seva entrada originària. 
En el jaciment, s’han recuperat nombroses restes de 
vertebrats, especialment herbívors, que han estat consumits i 
transportats a la cavitat per part dels carnívors. De la mateixa 
manera, s’han recuperat algunes restes lítiques de sílex que 
evidencien la presència humana al jaciment duran el 
Paleolític mitjà per part dels neandertals.  A més s’han 
recuperat restes d’altres espècies, especialment abundants 
són les de tortuga mediterrània, rinoceront i elefant. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1989/001572 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Les caigudes successives de part del rebliment sedimentari, 
així com dels fòssils, va permetre el descobriment de la cova 
l’any 2003 per part del Grup de Recerca Quaternari de la UB. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Pedrera de Ca n’Aymerich 
Coordenades UTM:   X: 412970.19 Y: 4569634.85 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 173.000 a C. - 72.000 a C. aprox. 
 
AUTOR: - 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la pedrera (Font gràfica:wikipedia.org /schnauzi.com) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Jaciment arqueològic de la Cova del Rinoceront                     A02-BE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 

Al turó de Cal Tiesso, a tocar del turó del Castell pel SO, es 
recull ceràmica ibèrica comuna de datació imprecisa, potser 
d'entre els segles IV i I aC. Es troben restes de murs i 
ceràmics en aquest turó, un dels llocs estratègics del terme 
municipal. 
 
 
 
 

RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 – 8b – 7b 

Ordenació en edificació aïllada unifamiliar – 
Verd privat d’interès tradicional – 
Equipaments comunitaris i dotacions 

Expedient :     1992/000105 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (39) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Turó de Cal Tiesso o del Dipòsit d’aigua 
Coordenades UTM:   X: 413900.49 Y: 4570897.94 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. II - I aC 
 
AUTOR: Ibers 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Ensorrat  Cobertes: Ensorrat Interiors: Ensorrat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de Ptge. de Cal Ganxo    (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Assentament Ibèric  (Turó de Cal Tiesso)                        A03-CR 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Les ruïnes ibèriques millor conegudes al municipi 
corresponen al poblat més gran que hi havia al turó del 
Castell. Es classifiquen les troballes ibèriques en dues 
etapes: La 1a s’inicia amb les restes de ceràmica que daten 
de mitjans s. IV aC. Les cases dels ibers, en general, tenien 
un sol ambient, i les parets eren fetes de tàpia, recolzada en 
sòcols de maçoneria de pedra calcària unida amb fang. Les 
estructures de la 2a etapa  es van bastir al començament del 
segle II aC. Els poblats van ser substituïts per construccions 
romanes, que es superposaven a l’arquitectura ibèrica. Eren 
construccions de dues plantes, on el primer nivell era destinat 
a tasques agràries complementàries i el pis de dalt a estatge. 
A part de les restes dels edificis també s’han trobat dipòsits 
de ceràmica, dolia, etc. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat  (39) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
Les restes dels assentaments van ser descobertes entre el 
1989 i el 1995 amb motiu de la primera fase de restauració 
del Castell. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre/El Castell-Poble Vell 
Adreça: Turó del Castell 
Coordenades UTM:   X: 414509.39 Y: 4570832.31 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. II – I aC/ II dC 
 
AUTOR: Ibers i romans 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG      JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ     JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat  Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de l’interior de la capella (Font gràfica:“Castelldefels”) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Assentament ibèric i romà (Turó del Castell)                      A04-CP 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Més allunyat del poble actual ha deixat fragments de 
ceràmica disseminats a la serra d'en Llopart i al turó de can 
Vinader, al nord-est del terme, darrere del barri de Vista 
Alegre. A més, l'any 1985, encara s'hi conservaven algunes 
restes de murs de maçoneria, amb cares visibles, situades a 
l'istme entre les dues elevacions. El material trobat indica una 
ocupació, com a mínim, del final del segle II i el 
començament de l'I aC. La ceràmica descoberta només en 
superfície, tant en aquest jaciment com en els altres 
dispersos, pot donar una visió molt parcial del seu període 
d'ús que, tal vegada, va ser molt més ampli.  
 

RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbanitzable no delimitat 
Qualificació:   6c 

         Parcs  jardins urbans 
Expedient :      Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (38) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
A la costa catalana, el fenomen ibèric, a més de les 
estrictament culturals, té unes clares connotacions d'extensió 
i consolidació de les formes de poblament urbanes, i es 
constata a partir del segle VI aC, un xic més tard que a 
Andalusia i al sud-est de la península. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Serra d’en Llopart 
Coordenades UTM:   X: 414387.22 Y: 4571789.09 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. II – I aC 
 
AUTOR: Ibers 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Ensorrat  Cobertes: Ensorrat Interiors: Ensorrat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. De Lormont          (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.ht

Establiment ibèric (Serra d’en Llopart)                  A05-CR 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Al vessant oriental del turó de la torre Barona o de la torre de 
la Guarda, sobre la Raconada, es va trobar ceràmica comuna 
ibèrica, que dóna pistes sobre un ús imprecís de l'indret en 
aquell moment. Potser, ja com a lloc de guaita, atesa la 
situació, o com a seu d'una de les petites cases pairals que 
s’han vist en altres elevacions. 
 
 

  
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 – 20a/11 – 8a – 9 – 7b – 6b 

Ordenació en edificació aïllada unifamiliar – 
Ordenació en edificació aïllada unifamiliar – 
Verd privat protegit – Protecció de sistemes 
generals – Equipaments comunitaris i 
dotacions – Parcs i jardins urbans 

Expedient :     2007/027406 - 2007/027406 – 1990/001598 –  
          1990/001598 – 1989/001572  
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat  (42) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Turó de la torre Barona 
Coordenades UTM:   X: 412974.53 Y: 4569246.39 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. II-I aC 
 
AUTOR: Ibers 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Ensorrat Cobertes: Ensorrat  Interiors: Ensorrat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. De Bellavista       (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Assentament ibèric (Turó de la Torre Barona)                    A06-BE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Al turó de la Muntanyeta o de can Valls, -que abans estava 
una mica allunyat de la zona més habitada, però que ara 
ocupa gairebé el centre del poble i ha esdevingut un 
emblemàtic parc urbà- es trobaven, en superfície, 
ceràmiques ibèriques i itàliques. El 1970, s'hi va fer un 
sondeig i, els anys 1987 i 1988, s'hi van dur a terme 
excavacions sistemàtiques. Tot plegat va proporcionar 
ceràmica que indicava una utilització durant els segles II i I a 
C.  
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6a – 13b 

Parcs i jardins urbans – Densificació 
Urbana semi-intensiva 

Expedient :     1984/000333 – 2004/012270 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (41) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Les excavacions arqueològiques de La Muntanyeta del 
desembre de 1967 tenien com objectiu central el 
coneixement de l’antiga masia de Can Valls (en runes) així 
com saber de l’existència de població a la zona abans de la 
fundació de la masia. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Muntanyeta 
Adreça: Turó de la Muntanyeta 
Coordenades UTM:   X: 414063.55 Y: 4570401.44 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (No registrat) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. II-I aC 
 
AUTOR: Ibers 
 
ÚS          Original: Residencial     Actual: Parc/Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG      JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ     JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Ensorrat  Cobertes: Ensorrat  Interiors: Ensorrat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:    - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del parc (Font gràfica: “El Butlletí de Castelldefels 1067”) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Asentament ibèric (Turó de La Muntanyeta) A07-MU
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa cilíndrica amb base tronco-cònica i murs de 
paredat en filades que tenen més d’un metre de gruix. Es 
troba construïda dalt d’un avenc natural d’accés avui tapat 
per una piscina. A la torre, s’hi entra pel primer pis mitjançant 
una llarga escala de pedra recoberta d’enfiladisses. 
 
L’edificació consisteix en una torre cilíndrica de tres plantes 
amb parets de mamposteria de pedra. La planta baixa i el 
primer pis consisteixen en una única sala d’estar; la planta 
superior estava mig coberta i era des d’on els sentinelles 
feien les guaites i vigiles, i en cas d’atac, feien senyals de 
fum i foc, respectivament. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   8a 

         Verd privat protegit 
Expedient :     1990/001598 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (31) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Actualment està integrada dins el recinte enjardinat de l’Hotel 
Rey Don Jaime. L’any 1949 va ser declarada Bé Cultural 
d’interès Nacional per decret. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Avinguda de l’Hotel, 24 
Coordenades UTM:   X: 413102.56 Y: 4569242.33 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: Orígens s. X o s. XI; s. XVI i/o XVII 
 
AUTOR: Hug Joan Fivaller March i de Palou 

   (ordenà  la  seva  construcció) 
 
ÚS          Original: Guaita i defensiu Actual: Oci i hosteleria 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjxjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Regular  Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Mamposteria de pedra 
Façana:       Mamposteria de pedra  
Coberta:       Plana 
Fusteria:        - 
Altres:           Esglaons de pedra de marés 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Hotel RDJ          (Font gràfica: www.mapio.net) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)       Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre Barona                          B08-BE 



“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa, aïllada, de planta circular i cos cilíndric. 
Feta amb murs de paredat en filades, del qual només resta 
una alçària inferior als tres metres. Parcialment coberta 
d’heura, era una de les torres de guaita distribuïdes pels 
turons que permetien la vigia del mar i dels espadats del 
Garraf.  
 
És situada entre la Torre Barona i la Torre de St. Salvador. 
Totes tres formen un important nucli de guaita a dalt de la 
serra, la qual impedeix la visió des del Castell en direcció SO. 
Es troba a la Plaça que duu el mateix nom.. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: - 
Qualificació:    - 

          - 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (34) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El nom que porta actualment sembla que va ser posat per un 
dels propietaris del sector després de la Guerra Civil 
Espanyola. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Plaça Torremoruna 
Coordenades UTM:   X: 412661.46 Y: 4569181.1 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ:  s. X o XI 
 
AUTOR:  Desconegut 
 
ÚS          Original: Guaita i defensiu Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjxjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat   Cobertes: Degradat  Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Mamposteria de pedra 
Façana:       Mamposteria de pedra  
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la Pl. Torremoruna     (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre Moruna                       B09-BE 
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CURS 

2016/2017	

 
 

56 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Església romànica amb planta de creu llatina i tres absis al 
creuer, orientada amb el capçal a E i els peus a O. Originària 
del s. X, ha patit nombroses modificacions posteriors al 
començament del segle XII amb el reforç del creuer. En el 
segle XVI s’hi van fer ampliacions i al començament del XVIII, 
l’afegitó d’una nova capella, d’orientació Nord-Sud. Es va 
fortificar la capçalera. L’absis nord va desaparèixer quan es 
van construir noves dependències i defenses del castell. 
L’absis central també va patir alteracions. En el tambor 
absidal es va obrir una porta que comunicava el temple i el 
castell. Actualment la capçalera torna a tenir tres absis, 
reconstruïts amb formes i materials moderns, seguint els 
criteris aplicats a principis dels anys 80 i 90 del s. XX. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (14) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
En les darreres obres de restauració s’ha tornat a pintar de 
color blanc l’exterior amb l’objectiu d’unificar el color de tots 
els elements utilitzats en les diferents reconstruccions. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     El Castell – Poble Vell 
Adreça: Avinguda Manel Girona, s/n 
Coordenades UTM:   X: 414456.51 Y: 4570843.69 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4409501DF1740G0001EH 
Sup. Parcel·la: 8.920 m² Sup. Construïda: 3.265 m² 
 
DATACIÓ: ant. 966 – entre 1100 i 1108 – 1593 a 1595 – 1719 

   - 1897 – 1980 - 1990 
 
AUTOR: - 
 
ÚS          Original: Religiós Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES            MEDIOAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra 
Façana:       Pedra i arrebossat i pintat 
Coberta:       Plana i inclinada a quatre aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs i altres elements amb pedra de marès 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del parc del Castell  (Font gràfica: ) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Església de Santa Maria                     B10-CP 
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CURS 

2016/2017	

 
 

57 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa de forma cilíndrica, situada al NO del 
Castell, en un turonet. La seva situació com a torre de guaita 
s'entén com a superació dels possibles angles cecs de la 
visió des del Castell. Els murs són de paredat antic i només 
resta una part de la torre original.  
 
 

RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (12) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 

Les torres de guaita van ser construïdes durant el període 
d’incursions dels pirates berbers que eren molt freqüents a 
les costes mediterrànies de la Península Ibèrica i les Illes 
Balears. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     El Castell – Poble Vell 
Adreça: Plaça del Castell, s/n 
Coordenades UTM:   X: 414237.19 Y: 4570894.71 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. X o XI 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Guaita Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:            - 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Manuel Girona   (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre de Guaita                         B11-CP 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 
 

58 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Capella d’una sola nau coberta amb volta de canó, amb murs 
de paredat antic. Orientada amb la capçalera a NO i els peus 
a SE, posseeix un altre accés pel cantó NE. La porta principal 
i l’ovat són probablement del s. XVII i es coronen amb un 
campanar d’espadanya de la mateixa època. A l’esquerra de 
la porta principal hi ha traces d’una petita finestra. A l’absis 
de quart d’esfera hi ha dues finestretes atrompetades obertes 
d’ aquest segle, en què també es feren les pintures interiors i 
es pavimentà la nau amb les toves de l’era, segurament del 
s. XVII. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (10) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La urbanització de l’entorn l’ha englobada totalment. 
Conserva un retaule, que és una reproducció del gòtic, 
destruït el 1936. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig de Can Vinyes, 49 
Coordenades UTM:   X: 412500.6 Y: 4569391.03 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 2595501DF1629F0001AO 
Sup. Parcel·la: 5.546 m² Sup. Construïda: 1.494 m² 
 
DATACIÓ: s. XI aprox. – s. XIII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Religiós Actual: Residencial (religiós) 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra  
Coberta:       Inclinada a dues aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Paviment amb toves ceràmiques vermelles 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’interior del recinte (Font gràfica: www.mapio.net) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Capella de St. Salvador dels Arenys            B12-BE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Creu de terme gòtica era escapçada, ja que faltava 
pròpiament la creu i només hi havia el basament, 
possiblement d’origen romànic, la pilastra hexagonal de 
suport i el capitell esculpit, també hexagonal, amb baix-
relleus molt acurats si bé deteriorats, sobre els quals 
s’implanta la creu afegida posteriorment. 
 
La creu de terme o peiró és una creu monumental, 
habitualment de pedra, que s’ubicava prop de l’entrada de 
poblacions o monestirs o vora els camins. 
 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació:  - 
Qualificació:    - 

          
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:          Element arquitectònic catalogat (8) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Probablement en origen seria en un altre emplaçament 
coincidint amb el límit del terme. Però l’any 1932 ja era aquí. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Passeig de Can Vinyes – Passeig de la Creu 
Coordenades UTM:   X: 412480.43 Y: 4569315.86 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. XIII - XV 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Sense ús Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: -  Cobertes: - Interiors: - 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pedra 
Façana:       Pedra 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:            - 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. de la Creu            (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Creu de Terme                          B13-BE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa amb coronació de merlets escalonats. 
Posseeix matacà i sageteres, així com una balconera 
posterior amb llinda d’una sola peça i brancals de carreus 
finament treballats, igual que els angles de la torre. Els murs 
són de paredat antic.  
La masia, anomenada pels anys 1930 Can patxoca, ha estat 
força reformada. És un mas de planta irregular amb planta 
baixa i pis. Als plànols del 1967 hi ha un portal adovellat, una 
finestra gòtica geminada i una finestra de llinda d’una peça, 
probablement del s. XVI amb un balcó posterior. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (36) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
La torre amb magnífiques vistes del castell, podria servir 
d’enllaç –especialment en dies de guaita difícil i mitjançant la 
torre S’Algaida, situada al Turó de Ca n’Aymerich, o més 
difícilment al del Mas Jové- entre les torres costaneres del 
SO –Torres Barona, Moruna i de St. Salvador- i el Castell de 
Fels, trobant-se equidistant respecte d’ells, aproximadament 
1,250 km en línia recta. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 320, 18-22 
Coordenades UTM:   X: 413382.85 Y: 4570022.97 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3502312DF1730D0001AI   
Sup. Parcel·la: 4.242 m² Sup. Construïda: 880 m² 
 
DATACIÓ: s. XIV  

  (època probable de la torre i dubtosa per la masia) 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Defensiu i residencial  Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Merlets i altres elements amb pedra de marès 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. 320           (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Torre Fael i Cal Patxoca                      B14-MO 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Castell d’origen medieval format inicialment per les defenses 
de l’església de Sta. Maria, transformades després en una 
Casa-Quadra de la Baronia d’Eramprunyà. Arribà al final del 
segle passat convertit en una austera fortificació que tenia 
una torre exempta de forma tronco-cònica, que deuria ser 
part de les defenses de l’església originària, un cos a migdia i 
ponent, que probablement corresponen a la intervenció del s. 
XIV i, finalment, hi ha un altre cos a ponent amb murs de 
paredat de filada però amb carreus més grossos de pedra de 
marès vermella i amb finestres menudes i esculpides a la 
manera del s XVI, completats el 1897 amb merlets i 
esculpides a la manera del s. XVI, completats el 1897 amb 
merlets del mateix tipus de pedra. L’actuació del 1897 palesa 
falta de rigor i deliris de grandesa, així com introdueix bon 
nombre d’elements estranys que deformen l’edifici i dificulten 
la comprensió de la seva evolució. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b Parcs i jardins urbans          
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (13) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
L’Ajuntament va comprar el castell l’any 1988. Des 
d’aleshores ha patit diverses restauracions. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     El Castell – Poble Vell 
Adreça: Plaça del Castell, s/n 
Coordenades UTM:   X: 414286.61 Y: 4570868.98 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4409501DF1740G0001EH 
Sup. Parcel·la: 8.920 m² Sup. Construïda: 3.265 m² 
 
DATACIÓ: s. X – XIV – XVI – XVII - 1897 
 
AUTOR: Última intervenció: Enric Sagnier i Villavechia 
 (1858-1882-1931) 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Merlets i altres elements amb pedra de marés 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Ctra. de la Sentiu   (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Castell de Fels i Muralla exterior B15-CP



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

62 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia orientada a llevant pertanyent a la família I, tipus 1 de 
la classificació d’en Danès i Torras. Es compon de planta 
baixa i pis i originàriament posseïa dues tramades. Un pont 
cobert i suportat dalt d’un arc carpanell la connecta amb una 
torre cilíndrica coronada per un matacà continu. Les portes i 
finestres de la masia i la torre tenen llindes, brancals, 
dovelles o escopidors de pedra de marès vermella. A la 
planta baixa de la masia hi ha uns arcs de pedra de marès 
que componen el vestíbul de a casa. En adequar-la com a 
Casal de Cultura, s’enderrocà una magnífica escala de pedra 
que comunicava les dues plantes, essent, si més no, força 
discutibles els criteris de la intervenció realitzada. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2009/036049 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (7) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Aquesta torre, va ser erigida per controlar la línia de la costa 
de les incursions corsàries dels turcs. 
Ha tingut diversos noms: Can Claret (1883-1909), Can Gomà 
(1920) i Can Ballester (1932). 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer Bisbe Urquinaona, 25 
Coordenades UTM:   X: 414485.24 Y: 4570673.54 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4409504DF1740G0001UH  
Sup. Parcel·la: 16.521 m² Sup. Construïda: 6.059 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI o anterior 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial i guaita   Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des del C/Bisbe Urquinaona  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Can Gomar, Torre i edifici annex                        C16-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

63 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia irregular orientada a SE que ha patit diverses 
transformacions al llarg dels anys. Actualment recorda una 
masia de planta basilical, família II tipus 3 de la classificació 
d’en Danès i Torras, escapçada en una de les tramades 
laterals. Les dovelles llindes i brancals de portes, balconeres i 
finestres són fetes de pedra de marès vermella i els murs de 
paredat antic. Té dos contraforts a façana que indiquen que 
en algun moment féu moviment. A la façana principal es 
conserva un rellotge de sol. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2002/003757 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (19) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Documentada des del 1553 en el fogatge on consta el nom 
de Duran del Garrofer, va ser Ajuntament. 
El 1789 hi ha cens perpetu a la casa de Francesc Esteva on 
hi ha l’escola de nens, l’hostal i l’Ajuntament. L’hostal era Ca 
n’Arnand. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer de l’Església, 53 
Coordenades UTM:   X: 414635.29 Y: 4570742.93 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4609602DF1740H0001MW 
Sup. Parcel·la: 402 m² Sup. Construïda: 594 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI aprox. 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular Cobertes: Bo Interiors: Regular 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Llindes i brancals amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Carrer Església         (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Cal Garrofer C17-CE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

64 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa de planta quadrada amb accés pel primer 
pis, absolutament engolida per la trama urbana i que té un 
edifici enganxat pel seu cantó NE. Els murs són de paredat 
antic amb llurs cantonades, així com les portes i finestres, de 
pedra de marès vermella correctament treballada. No té 
matacans i és coronada per una cornisa de pedra afegida a 
finals del segle passat o a començament d’aquest. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   5b 

         Vies públiques 
Expedient :     1994/002294 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (25) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Abans s’anomenava Casa de l’Hostal Gran. Fent angle recte, 
en el centre del qual hi ha la torre, trobem dues masies: la 
masia que tenia adossada i l’Hostal Gran, en contraposició a 
Ca n’Arnand, situada pocs metres més amunt. Probablement 
funcionarien els dos hostals a èpoques diferents. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Plaça Major (Carrer Major, 43b) 
Coordenades UTM:   X: 414695.8 Y: 4570719.11 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4709820DF1740H0001HW 
Sup. Parcel·la: 21 m² Sup. Construïda: 60 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Defensiu               Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG      JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ     JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Arestes i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Carrer Major               (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre de Cal Moliner                            C18-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

65 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia d’estructura irregular producte de nombroses reformes 
amb enderrocs i afegitons. Al cos més antic d’edificació hi ha 
portes i finestres amb ampits, brancals i llindes esculpides 
d’una sola peça de marès vermella. Del mateix material són 
els angles de la torre de defensa quadrada, llurs finestres i 
els dos matacans de les façanes llevant i ponent. La torre 
que separa la part més antiga de la masia de la més 
moderna situada a migdia té una coberta inclinada afegida 
que desvirtua el seu acabat. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2009/036049 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (6) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La masia Can Roca de Baix ha estat durant molts anys les 
oficines de l’antiga Policia Nacional de Castelldefels. 
L’any 2009 es va redactar un Pla Especial que regula l’ús i 
l’entorn de la masia per possibilitar la construcció de l’actual 
Biblioteca Ramón Fernández Jurado. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer Bisbe Urquinaona, 17 
Coordenades UTM:   X: 414406.7 Y: 4570595.48 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4409504DF1740G0001UH  
Sup. Parcel·la: 16.521 m² Sup. Construïda: 6.059 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular Cobertes: Regular Interiors: Regular 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des del C/ Bisbe Urquinaona  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)                      Document del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 

Can Roca de Baix i Torre                          C19-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
   INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                             Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

66 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia de la família I tipus 1 de la classificació d’en Danès i 
Torres orientada a SE. Els murs a la planta baixa són de 
paredat antic i, a la planta pis, de tàpia, tractant-se, 
probablement d’una refecció posterior, tal com sembla 
indicar-ho la presència d’una finestra amb brancals i llinda 
d’una sola peça, tot en pedra de marès vermella. Del mateix 
material és el portal adovellat de la planta baixa, que fa 
pensar en una construcció del s. XVI o anterior. 
És especialment remarcable l’enorme heura que envolta 
parcialment l’angle nord de l’edifici i part de la coberta. 
L’arc de marès vermella, que forma part de la porta de la 
tanca que l’envolta, prové de l’interior de l’edifici. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1992/000105 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (32) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Està documentada en el fogatge del 1553 on consta el nom 
de “Vídua Vinadera”. Després d’haver estat enrunada molt de 
temps, va ser rehabilitada i passà a ser seu de l’empresa de 
jardineria “Jarfels, S.A.”. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Carretera de la Sentiu 
Coordenades UTM:   X: 413939.4 Y: 4571205.2 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4013701DF1741C0001WB 
Sup. Parcel·la: 22.608 m² Sup. Construïda: 1.968 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI o anterior 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Industrial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra  
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Ctra. de la Sentiu    (Font gràfica: Carla López) 

 Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Can Vinader                                  C20-CR 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

67 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia de planta baixa i pis situada en una posició geogràfica 
privilegiada dalt d’un turó, a mig camí entre els contraforts 
costaners del SO en el llindar amb El Garraf i el nucli de la 
vila, que es formà entorn del castell.  
 
Per la seva situació caldria pensar en l’existència d’una torre 
de guaita, de la qual no s’ha trobat restes ni documentació. 
La masia està molt reformada i el seu interès principal es 
centra en l’arc adovellat de pedra de marès vermella, 
excèntric respecte a la façana SE, i en els dos rellotges de 
sol de les façanes SE i SO. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (30) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Segons el Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic vigent,  caldria l’aixecament de 
plànols i treball d’excavació arqueològica per avaluar la seva 
importància real. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 326, 29 
Coordenades UTM:   X: 413052.36 Y: 4570130.33 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3103810DF1730C0001RX  
Sup. Parcel·la: 1726 m² Sup. Construïda: 685 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Hosteleria 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat i pintat 
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. 326                       (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Mas Jové                                 C21-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

68 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia de planta baixa i pis que ha patit nombroses reformes 
I addicions. Posseeix dos arcs adovellats en planta baixa fet 
de pedra de marès vermella i una porta i una finestra amb 
llindes d’una sola peça treballades amb la inscripció “IHS” a 
la planta pis, on té la sala gran orientada en direcció EO. 
Totes les cobertes mantenen l’embigat de fusta.  Ha estat 
reformada diverses vegades, als anys 1940, 1965 i 1981. Ja 
a l’exterior es pot apreciar la reforma de la seva tanca, entre 
d’altres. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2012/049398 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (35) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Anomenada els anys seixanta Ca n’Orbat, podria tractar-se 
d’una derivació del verb “orbar” participi “orbat” que significa 
privat, desposseït o cegat. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 302, 92 
Coordenades UTM:   X: 413516.4 Y: 4570329.64 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3605303DF1730F0001PE 
Sup. Parcel·la: 3.902 m² Sup. Construïda: 949 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI -  XVII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i entrebigat de fusta 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dues aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           - 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’interior       (Font gràfica: Catàleg i P. E. de P. i R.) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)                     Document del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 

Ca n’Orbat                         C22-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

69 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 

Torre de defensa de planta quadrada amb accés per la planta 
pis mitjançant un pont llevadís accionat per cadenes. 
L’entrada de la planta baixa era independent, donat que 
aquesta planta s’usava com a magatzem i quadra. Ambdós 
accessos són al cantó nord i el primer té un portal adovellat, 
mentre en el segon el portal és de llinda d’una peça, tots dos 
fets amb pedra de marès vermella ben tallada, com les 
finestres, sageteres i angles dels murs, que són fets amb 
paredat antic. La coronació resta escapçada i pel cantó nord 
es veu encara la marca de la coberta del pont, que, 
possiblement, la lligava a l’antiga masia de Can Valls. Dalt 
dels portals d’accés resten les mènsules de suport d’un 
matacà que s’ha perdut. 
 

RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6a 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     1984/000333 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (33) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La torre de Can Valls era propietat de l’Escolania de Gavà al 
1930. Es coneixia pel nom de Torre Escolana. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Muntanyeta 
Adreça: Carrer de Santiago Rusiñol, s/n 
Coordenades UTM:   X: 414083.9 Y: 4570364.96 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: -m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. XVI 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Arestes i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)                  Fotografia des del Parc de la Muntanyeta  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre de Can Valls de la Muntanyeta                       C23-MU 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

70 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Masia de la família I tipus 1 de la classificació d’en Danès i 
Torres, amb tres tramades i una quarta probablement afegida 
amb posterioritat. Es troba orientada a N.E. i a la seva part 
posterior té una torre de defensa de planta quadrada que ha 
estat recrescuda. La masia, que es troba adossada a l’ermita 
de St. Salvador dels Arenys, ha patit nombroses reformes i 
ampliacions. 
 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (9) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Durant els segles XII i XIV existia un hospital de caminants 
tocant a la Capella de Sant Salvador. El mas va sorgir de les 
terres cultivades de l’ermita i originàriament s’anomenava 
“Les Vinyes de Sant Salvador”. Es trobava al costat de l’antic 
camí ral vers Garraf. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Passeig de Can Vinyes, 49 
Coordenades UTM:   X: 412467.7 Y: 4569347.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 2595501DF1629F0001AO  
Sup. Parcel·la: 5.546 m² Sup. Construïda: 1.494 m² 
 
DATACIÓ: s. XVI - XVII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial, defensa Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a una i dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Llindes i brancals amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Passeig de la Creu     (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Can Vinyes i Torre de St Salvador C24-BE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

71 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa de planta quadrada amb accés pel primer 
pis que es tancava amb un pont llevadís articulat per un 
sistema de politja amb cadenes controlable des de l’interior. 
La planta baixa s’usava com a magatzem i/o quadra, d’accés 
independent, i les superiors com habitatge en cas de perill.  
Es corona amb un matacà continu o barbacana al llarg de tot 
el perímetre, que la caracteritza respecte les altres torres del 
mateix tipus, posseint un emmerletat escalonat reconstruït 
correctament pels actuals propietaris en consolidar la torre. 
S’hi accedeix per dues portes, on tenia adossada la masia 
anomenada Can Tivalla o Tivaller que donava al Camí Ral de 
València.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6a 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (3) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
A la façana SO hi ha una inscripció: “JHS. AY/1558. 
CLIMENT SAVAL BALLE MA FETA PER MA DE IOHA FOT” 
es pot transcriure com: “Jesús Home Salvador. Any 1558. 
Climent Savall Batlle m’ha fet per mans de Joan Font”. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer d’Arcadi Balaguer, 116 
Coordenades UTM:   X: 414708.34 Y: 4570626.3 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4707512DF1740H0001KW 
Sup. Parcel·la: 122 m² Sup. Construïda: 115 m² 
 
DATACIÓ: 1558, si bé la part inferior pot ser del s. XIV 
 
AUTOR: Joan Font 
 
ÚS          Original: Refugi   Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES               MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Regular  Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arestes i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. d’Arcadi Balaguer  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre Climent Savall                         C25-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

72 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa de planta quadrada amb accés pel primer 
pis de Cal Garrofer, per on s’accedeix per un pont tancat 
recolzat en un arc carpanell, fet segurament amb posterioritat 
ja que un matacà defensiu és damunt l’accés. Coronada per 
una coberta de quatre vessants sobre una sèrie de quatre 
arquets rebaixats per cada cantó, està feta amb murs de 
paredat antic i té les portes i finestres, el matacà i les arestes 
de carreus ben tallats de pedra de marès vermella.  
 
Un molí de ferro, bé que malmès, denota un clar canvi d’ús 
amb el pas dels anys.  
A l’interior de la torre hi ha un pou. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2002/003757 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (19) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Al fogatge de l’any 1553, consta el nom d’Antoni Janer i 
d’Antoni Arús. Qualsevol dels dos esmentats pot ser el 
promotor de l’obra, ja que el seu cognom no està gens clar. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer d’Isaac Peral, 27 
Coordenades UTM:   X: 414636.11 Y: 4570757.96 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació No registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 1558 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Defensiu Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i arrebossat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Arestes i altres elements amb pedra de marès 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. de l’Església          (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Torre d’Antoni                          C26-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

73 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Torre de defensa de planta quadrada, amb accés pel primer 
pis que es tancava mitjançant un pont llevadís. La planta 
baixa era usada com a magatzem i/o quadra, amb accés 
independent, i les superiors com a habitatge en cas de perill. 
Té dos matacans a les façanes NO i SO, essent per aquest 
darrer cantó per on té els dos accessos i on se li adossava 
l’antic Mas Folcher, anomenat els darrers anys Cal Queco i 
que l’any 1954 encara restava dempeus.  
La torre es corona amb una filada de merlets, restituïts o 
incorporats en una restauració dels anys 50. La torre té les 
arestes, portes i finestres, merlets i matacans fets amb 
carreus ben tallats de pedra de marès vermella, essent els 
murs de paredat antic i posseeix encara un rellotge de sol a 
la façana SO. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6a 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (2) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
  
Té un carreu esculpit amb la inscripció “IXS-XPS. GABRIEL 
FOL-CHER PER ELL E PER LOS SEUS. MLDX”. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer d’Arcadi Balaguer, 106 
Coordenades UTM:   X: 414646.27 Y: 4570586.74 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 707509DF1740H0001KW 
Sup. Parcel·la: 38 m² Sup. Construïda: 33 m² 
 
DATACIÓ: 1560 
 
AUTOR: - 
 
ÚS          Original: Guaita, defensiu  Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Regular Interiors: Regular 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Mur de pedra 
Façana:       Murs de paredat antic 
Coberta:       Plana i coronada amb merlets 
Fusteria:       Carreus ben tallats de pedra marès vermella 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. d’Arcadi Balaguer (Font gràfica: Carla López Arnau) 

 
Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm  

Torre Gabriel Folcher                        C27-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

74 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Les Restes de Ca n’Arnand és un edifici enderrocat. 
A finals del segle XX només quedaven restes de murs 
dempeus, després que l’any 1981 l’Ajuntament de 
Castelldefels l’enderroqués, ja que sembla ser la façana 
principal suposava un perill. 
 
Pel que sembla estava feta de tàpia i tenia planta baixa, pis i 
golfes. La porta estava adovellada, amb llindes i brancals de 
pedra de marès vermella. El balcó era de forja de ferro, tenia 
ceràmica i cartel·les fent voluta. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2002/003757 
Catàleg:           Element arquitectònic descatalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Al segle XVII era hostal del poble. Sembla que l’Ajuntament 
tenia el projecte de reconstruir alguns elements més 
significatius que va salvar durant l’enderroc. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer d’Isaac Peral, 29 
Coordenades UTM:   X: 414630.3 Y: 4570760.63 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. XVII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Hosteleria           Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Mur de pedra 
Façana:       Murs de paredat antic 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:           - 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. Església   (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.castelldefelshistoria.blogspot.com 

Restes de Ca n’Arnand C28-CE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

75 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’edifici es troba en molt mal estat, ja que només se’n 
conserven els murs perimètrics i la paret interna mestre. 
L’autopista A-32 i la via del tren la separen de ca la Rosa i 
can Canyelles (úniques botigues que ens han pervingut), 
amb la qual té moltes semblances arquitectòniques. El 
parament de la casa, malgrat que la façana estigui 
emblanquinada, s’entreveu en certes zones i consisteix en un 
paredat de pedra calcària disposada de forma irregular i 
lligada amb morter de calç. La distribució interna de la planat 
baixa sembla ser iguala la de la planta pis. 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     1995/001248 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Cal Pinxo, antiga botiga dels pescadors, és un dels elements 
arquitectònics que el grup GREHIC proposa que formi part 
del Catàleg arquitectònic de Castelldefels.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Les Botigues 
Adreça: Avinguda Constitució, 296 interior 
Coordenades UTM:   X: 413541.54 Y: 4569444.75 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3796426DF1639F0001LD 
Sup. Parcel·la: 4.794 m² Sup. Construïda: 59 m² 
 
DATACIÓ: S.XVIII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES               MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra i bigues de fusta 
Façana:       Arrebossat i pintat 
Coberta:       Inclinada a dos aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Brancals i llindes amb totxo ceràmic massís 
 

 
 

 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de l’interior de la parcel·la (Font gràfica: Ramón Josa) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Cal Pinxo C29-LB



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

76 
 

 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
El petit pont sobre la Corredora Mestra, a la rambla Mar-i-sol, 
és una construcció amb forma de volta de mig punt feta amb 
pedra de marès a l’exterior, lligada amb morter de calç i 
ancorada directament a les ribes del canal. La part superior 
està reblerta amb pedra blanca i proveïda d’una calçada de 
llambordes, també de pedra roja, que feia les funcions de 
paviment per facilitar el pas de persones i carruatges del 
poble a la platja. 
El pont feia 4’90m de llargada, 3’02m d’amplada amb una 
calçada de 2’30m limitada a banda i banda per les bases de 
0’36m del que devien ser les baranes. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     1994/002740 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
Una desafortunada actuació durant la construcció de l’actual 
Parc dels Tallinaires, el 30/11/2009, va motivar la 
recomanació de desmuntar el pontet. El GREHIC lluita per la 
restitució d’aquest pont exemple de l’esforç dels nostres 
avantpassats per fer productives unes terres insalubres 
guanyades al mar a les Marines de Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Mar-i-sol 
Adreça: Rambla de Mar-i-sol 
Coordenades UTM:   X: 414583.4 Y: 4569769.87 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: s. XVII 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Vial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Inexistent  Cobertes: Inexistent  Interiors: Inexistent  
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Arc de pedra 
Façana:       Pedra 
Coberta:       - 
Fusteria:        - 
Altres:          -  
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la Rambla de Mar-i-sol(Font gràfica: “Castelldefels”) 
    

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document del llibre “El Puente de la Corredora Mestra” 

Pont de la Corredora Mestra                       D30-MS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La seva ubicació en el vessant d’un turó li dona gran visibilitat 
tot i trobar-se ara envoltada d’edificacions. La masia antiga 
constava de planta baixa i pis, però a l’actualitat en el cos 
central té sobre realçat un pis més executat al s.XX. Ha patit 
nombroses modificacions que la fan difícil classificar-la  a 
qualsevol tipologia. A la façana principal es conserva un 
rellotge de sol de l’any 1.978, pintat entre dues finestres de la 
planta pis i a sobre de la porta acabada en un arc rebaixat. 
La composició s’enquadra en un marc rectangular, delimitat 
per dues franges verticals als extrems; unes línies marrons 
sobre un fons blau cel omplen aquestes franges. 
L’arrebossat i pintat exterior dificulta veure el sistema 
constructiu original de la masia. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   8b 

         Verd privat d’interès tradicional 
Expedient :     1992/000105 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Sembla que les dues portes principals de fusta daten la 
construcció de la masia Cal Tiesso de l’any 1553, moment de 
febril activitat constructiva en els masos de Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Carrer Montseny , 17 
Coordenades UTM:   X: 413819.1 Y: 4570939.68 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4010344DF1741A0002ZE  
Sup. Parcel·la: 312 m² Sup. Construïda: 312 m² 
 
DATACIÓ: S.XVI 
 
AUTOR: Família Saltó (propietat original) 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Regular Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra i bigues de fusta 
Façana:       Arrebossat i pintat 
Coberta:       Inclinada a dos aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Rellotge de sol pintat a la façana principal 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. del Montseny      (Font gràfica: “Les Masies”) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Cal Tiesso D31-CR
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Es compon de planta baixa, pis i golfes. La seva façana, amb 
esgrafiats de color salmó i blanc, té un rellotge de sol, que es 
repeteix  la façana lateral, amb el lema “Bada, badoc que 
sense sol no fa bon jock” i un medalló amb la data de 
construcció. Ha patit afegitons verticals a dreta i esquerra, 
amb la qual cosa ha  pujat el nivell del ràfec de coberta. El 
portal s’acaba amb un arc rebaixat de pedra de marès 
vermella estucat al damunt. Dalt de l’arc hi ha un balcó 
setcentista amb baranes de ferro forjat i aplicat de ceràmica a 
cartabó verda i blanca de sota. 
El vestíbul té una volta rebaixada reforçada al seu centre per 
un arc faixó de pedra. Les estances de la planta baixa es 
resolen amb voltes de mocador i a les de la planta pis hom 
pot veure l’embigat de fusta. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   8a 

         Verd privat protegit 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (11) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 

Ha estat reformada però l'any 2000 semblava ja deshabitada.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Carrer Castanyer, 56 
Coordenades UTM:   X: 413477.09 Y: 4570708.54 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3608401DF1730H0001AZ 
Sup. Parcel·la: 3.268 m² Sup. Construïda: 546 m² 
 
DATACIÓ: 1792 
 
AUTOR:  
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Regular 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Arrebossada amb estucs esgrafiats 
Coberta:       Inclinada a dos aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Voltes de mocador ales estances 
 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. del Castanyer       (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Can Roca de Dalt D32-CR
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i un 
pis al costat que dóna a la via, mentre que al cantó que dóna 
a la plaça té dos pisos i està rematat per un frontó. Destaca 
la nombrosa presència d'obertures i el cos sobresortint a 
l'angle sud-est de l'edifici. Edifici senzill d’inspiració clàssica i 
asimètric. La marquesina original de ferro que dona a la via 
ha estat substituïda per un altre de disseny totalment divers. 
A la planta pis hi ha dues habitacions i a la coberta es féu 
una ampliació per a serveis. L’any 1880 es va construir el 
Camí de Ferro de Vilanova, un any més tard es va inaugurar 
el baixador a Castelldefels i, dos anys més tard, el 1883, es 
va construir aquesta estació. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   3 

         Sistema ferroviari 
Expedient :      Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (20) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
En el moment d’aixecar-se l’estació es posava la clau del 
desenvolupament urbanístic de la ciutat amb el nou eix 
vertebrador format amb l’Església de Santa Maria de la Salut. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Plaça de l’Estació, 5 
Coordenades UTM:   X: 414584.86 Y: 4570265.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4604301DF1740D0001MS  
Sup. Parcel·la: 25.932 m² Sup. Construïda: 556 m² 
 
DATACIÓ: 1883 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Industrial Actual: Industrial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Marquesina de ferro original 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Pl. de l’Estació (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Estació del Ferrocarril D33-CE
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici de planta baixa, pis i golfes amb façanes fetes amb 
pedra. La fàbrica és de paredat antic de pedra beix i les 
cantonades, dovelles, llindes, escopidors o balcons –a la 
manera dels matacans- són de pedra blanca toscament 
treballada. Els ràfecs de coberta són ceràmics, així com la 
xemeneia i la filada de finestres de les golfes. La coberta del 
cos més important, on hi ha el portal d’accés, és de quatre 
vessants i amb fort pendent, acabada per ceràmica vidrada 
fent “trencadís”. L’edifici, que s’orienta a migdia, té un celler 
adossat pel cantó de llevant. De l’interior són especialment 
remarcables els arcs de tipus funicular del vestíbul, la vidriera 
modernista, l’escala i el sota-coberta d’encavallades de fusta. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (15) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Al 1972 compra de la casa en Lluís Llopart. Des d’aquest any 
la restauració ha estat acurada i respectuosa denotant certa  
sensibilitat. Oriol Bohigas l’ha catalogat com a “modernista” 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     El Poal 
Adreça: Carrer del Comte Güell, 1 
Coordenades UTM:   X: 411640.05 Y: 4569632.21 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 1798201DF1619H0001IM  
Sup. Parcel·la: 3.256 m² Sup. Construïda: 633 m² 
 
DATACIÓ: 1900 
 
AUTOR: Francesc Berenguer i Mestres 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta 
Façana:       Pedra i remats amb totxo  
Coberta:       Inclinada a quatre aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Encavallades de fusta a estructura coberta 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. del Comte Güell    (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Casa del Comte Güell o Can Pou Alt                       D34-EP 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Església romànica amb planta de creu llatina i tres absis al 
creuer, orientada amb el capçal a l'Est i els peus a l'Oest. 
Originària del segle X, ha sofert nombroses modificacions 
posteriors, la més notable de les quals es va fer al 
començament del segle XII amb el reforç del creuer. En el 
segle XVI s'hi van fer ampliacions i al començament del XVIII, 
l'afegitó d'una nova capella, d'orientació Nord-Sud. 
L'any 1948 va ser reformada per Nil Tusquets de Cabirol que 
hi afegeix la rectoria. La façana és neoromàntica d’estil 
bizantí construïda amb pedra clara de les canteres de 
Montjuïc. Té merlets que recorden al castell i les torres de 
defensa de la ciutat. Entre les dues torres laterals hi havia el 
campanar d’espadanya que va desaparèixer. El seu interior 
va ser pintat al 'fresco' per Serrasanta. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’embigat amb encavallades de fusta de l’església és un dels 
trets arquitectònics més lloats de l’edifici. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Plaça de l’Església, 8 
Coordenades UTM:   X: 414318.7 Y: 4570424.04 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4306603DF1740E0001KZ 
Sup. Parcel·la: 2.363 m² Sup. Construïda: 1.159 m² 
 
DATACIÓ: 1903 
 
AUTOR: Enric Sagnier i Villavechia 
 
ÚS          Original: Religiós Actual: Religiós 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra amb bigues de fusta 
Façana:       Pedra clara de Montjuïc  
Coberta:       Inclinada a dues aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Estructura de coberta amb encavallades de fusta   
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la Pl. de l’Església (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 

Església de Sta. Maria de la Salut                     D35-CE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Casal residencial construït durant la segona dècada del segle 
XX en un estil clarament inspirat en l'arquitectura popular 
catalana. La façana principal s'estructura simètricament en 
tres cossos. Les obertures i cantoneres estan perfilades amb 
maó vist. Destaquen especialment els esgrafiats, de tipus 
floral. Edifici de planta baixa, pis i golfes amb coberta 
inclinada a quatre aigües. La cas té tres tramades i a la part 
posterior, situat transversalment i orientat a NO, hi havia el 
celler. Cal remarcar els esgrafiats florals a la façana principal, 
orientada a SE i la simetria de les obertures. Els trespols 
tenen bigues de ferro en uns sectors i de fusta en d’altres que 
s’aprofitaven d’una masia anterior del mateix nomi propietari, 
que l’enderrocà en construir aquesta casa.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   13b 

         Densificació urbana semiintensiva 
Expedient :     2004/012270 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (16) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El passat 29/09/2016 l’Ajuntament aprova la compra de Can 
Baixeres per 588.492,95 € amb l’objectiu d’acondicionar-lo 
com equipament socio-cultural pel municipi. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Muntanyeta 
Adreça: Avinguda Diagonal, 4 
Coordenades UTM:   X: 414155.1 Y: 4570297.18 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4205814DF1740E0001OZ 
Sup. Parcel·la: 231 m² Sup. Construïda: 408 m² 
 
DATACIÓ: 1915 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG      JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ     JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Regular Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i bigues de fusta i ferro 
Façana:       Arrebossada amb estucs florals 
Coberta:       Inclinada a quatre aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Obertures i cantoneres perfilades amb maó vist 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Pl. Can Baixeras     (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm

Can Baixeres D36-MU
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Es tracta d’una construcció industrial gairebé única a la 
comarca, sobre tot pel que fa a la seva estructura i 
dimensions. El forn funcionava amb la pedrera de la 
Raconada on, de fet, just darrera del forn, hi ha varies zones 
on s’hi ha explotat la calcària. Aquesta és una activitat que al 
massís del Garraf era molt important. Precisament degut a la 
necessitat d’aigua, normalment aquests forns es troben 
propers a cursos d’aigua i, de fet, aquest forn de 
Castelldefels, es troba molt proper a la surgència natural de 
la Raconada A diferència dels altres forns de calç, aquest de 
Castelldefels està totalment construït, ja que la gran majoria 
que es veuen al Garraf estan excavats a terra i només tenen 
unes filades a la part més alta.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1989/001572 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El GREHIC reclama des del 2008 la inclusió del “Forn de la 
calç” al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels.  
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Avinguda de la Constitució, 306 
Coordenades UTM:   X: 413286.34 Y: 4569146.43 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 1921 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Industrial Actual: Sense ús 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Degradat  Cobertes: Degradat Interiors: Degradat 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de pedra  
Façana:       Arrebossat i pintat 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Arcs de pedra a les obertures 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Constitució (Font gràfica:centredestudis.gava..cat) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Forn de la calç                          D37-BE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
     INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                           Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

84 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La casa és una construcció molt propera a l'origen de les 
mines d'aigua de Can Roca, la darrera utilització coneguda 
era la de forn de guix, d'aquí el seu nom històric. 
El Centre La Guixera és un equipament municipal de 
l'Ajuntament de Castelldefels, que està situat dins el Parc 
Natural del Garraf (passat Pícnic de Can Roca).
Construcció senzilla de planta rectangular amb parets de 
pedra i teulada a dues aigües amb teula àrab.
Avui dia és un centre que dóna suport a les excavacions 
arqueològiques que la Universitat de Barcelona porta a terme 
al municipi i a les activitats mediambientals que es fan al 
Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl no urbanitzable 
Qualificació:   28 

         Parc forestal de repoblació 
Expedient :      - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
A l’actualitat és el Centre d'Interpretació de l'Aigua de la 
Guixera, un equipament municipal que, depenent del Centre 
d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo, es dedica a fomentar 
l'educació ambiental.

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Roca 
Adreça: Carrer Castanyer, 56 
Coordenades UTM:   X: 412902.14 Y: 4570931.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 1926 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega de mamposteria 
Façana:       Pedra vista 
Coberta:       Inclinada a dues aigües amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Porticons d’obertures de fusta 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’exterior          (Font gràfica: www.castelldefels.org) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

La Guixera                          D38-CR 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
     INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                           Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

85 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos amb petit templet annex. Té 
elements del vocabulari Art-Decó d’inspiració clàssica. 
Ha patit una restauració exterior prou afortunada combinant 
el color blanc amb el vermelló característic de la pedra de 
marès (roca sedimentària detrítica composta per grans de 
sorra cohesionats per un ciment natural de carbonats molt 
utilitzada en la construcció d'edificis i murs de tancats de 
finques de la comarca del Baix Llobregat). 

 Posseeix una vegetació consolidada força important. 

RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/7 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (27) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’Art –Decó féu furor d’ençà de l’Exposició d’Arts Decoratives 
de Paris del 1925 i tingué una influència efímera i força 
reduïda en l’arquitectura de casa nostra, podent considerar-
se que la seva incidència dura entre 1925 i 1930. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig de la Marina, 106 
Coordenades UTM:   X: 414647.77 Y: 4568985.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4792611DF1649B0001RR  
Sup. Parcel·la: 581 m² Sup. Construïda: 146 m² 
 
DATACIÓ: 1930 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega 
Façana:       Arrebossades i pintades 
Coberta:       Inclinada a quatre aigües i plana transitable 
Fusteria:      Fusta pintada de blanc 
Altres:          Baranes amb barrots verticals de ferro  
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. de la Marina (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Casa Guiu D39-LP



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
     INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                           Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

86 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar de planta baixa amb una torre que 
sobresurt del seu cos central coberta a quatre vessants. S’ 
adscriu formalment al noucentisme, els pilars de les finestres 
de la torre recorden l’Obra de l’arquitecte Josep Mª Pericas i 
Morros (1881-1906-1966).  
Els esgrafiats amb motius geomètrics i florals d’inspiració 
clàssica combinen els colors blanc i salmó. La coberta, de 
ràfec horitzontal que acusa les biguetes a l’exterior, té els 
careners coberts de ceràmica vidrada blava.  
Malgrat la seva modèstia, és un dels millors exponents que 
es troben al terme d’arquitectura noucentista. 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/7 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (28) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El nom de la casa prové de la seva original propietària 
Antònia Güell i Mercadé. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Baixador 
Adreça: Passeig de la Marina, 205 
Coordenades UTM:   X: 413571.85 Y: 4568938.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3691714DF1639B0001WM  
Sup. Parcel·la: 907 m² Sup. Construïda: 190 m² 
 
DATACIÓ: 1931 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega  
Façana:       Arrebossada i estucada amb esgrafiats 
Coberta:       Inclinada a quatre aigües 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Careners coberts de ceràmica vidrada blava 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. de la Marina  (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Casa Güell                                   D40-BA 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

87 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Va ser la primera escola de la ciutat. És de l’època de la 
Segona República. Es tracta d’una construcció austera de  
línies geomètriques senzilles que imiten el caràcter públic i de 
residència de l’edifici. Consta de dos cossos laterals, un per a 
nens i un per a nenes, amb accessos independents i un cos 
central amb una distribució forçada. Edifici amb pocs 
problemes de construcció amb estructures de parets de 
càrrega, i petites llums, ben construït, i amb detalls decoratius 
i artesanals que accentuen el caràcter d’edifici artístic. La 
imatge d’edifici públic era molt important a l’època on l’escola 
formava casi un edifici únic junt a l’Ajuntament. Es relaciona 
molt bé amb la trama urbana, i forma part del nucli urbà 
existent de Castelldefels. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
José Fradera i Botey va ser arquitecte municipal de 
Barcelona i de Castelldefels.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer d’Arcadi Balaguer, 25 
Coordenades UTM:   X: 414263.32 Y: 4570354.66 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4305406DF1740E0001OZ 
Sup. Parcel·la:1.723 m² Sup. Construïda: 354 m² 
 
DATACIÓ: 1934 
 
AUTOR: José Fradera i Botey 
 
ÚS          Original: Docent Actual: Docent 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dues aigües 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Lames orientables d’alumini a les finestres 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. d’Arcadi Balaguer (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Escola pública Lluís Vives (Antiga)                       D41-CE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

88 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici de Planta Baixa, pis i golfes, amb tres pols interiors de 
fusta. Formalment s’adscriu a l’eclecticisme. És una edificació 
amb quatre façanes simètriques d’on sobresurt un cos central 
cobert a dos vessants amb bigues de fusta formant un 
pendent que permet lliurar un interessant espai interior. La 
resta de la casa es cobreix amb coberta plana. 
Va ser reformada afegint-hi forjats rígids, teules de formigó 
negre i recreixent les baranes del terrat. Cal remarcar la 
simetria de les façanes, amb abundants obertures 
rectangulars, i la porta d'entrada encarada al sud-est 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2011/043785 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
És un dels edificis més antics d'aquest sector a tocar la via 
del ferrocarril. De fet, l'any 1902, prop seu es va projectar una 
fàbrica de maons que connectava amb l'estació mitjançant un 
carril per a vagonetes. Consta que pels volts del 1940 fou 
fàbrica de plomes. 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Les Botigues 
Adreça: Avinguda del Mar, 29 
Coordenades UTM:   X: 413701.11 Y: 4569256.08 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3794818DF1639D0001EK  
Sup. Parcel·la: 1114 m² Sup. Construïda: 391 m² 
 
DATACIÓ: Darreries s. XIX 
 
AUTOR: Desconegut 
 
ÚS          Original: Fàbrica de plomes   Actual: Residencial 
   
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjxjJJJJJJJJGGGGJG        GjXjGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGjXjjGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i forjats de formigó armat 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dos aigües i plana transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:          Obertures i cantoneres amb estuc de pedra 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Ramal del Ferrocarril (Font gràfica: Carla López)  

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Casa de les Plomes                          D42-LB 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 

89 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’Hotel Rey Don Jaime, amb una ubicació excepcional, es 
col·loca amb un enorme respecte per l’entorn sense 
malmetre el paisatge, cenyint-se a un desenvolupament 
horitzontal dominant on la blancor de les seves façanes 
realcen la torre Barona, icona de la ciutat. L’hotel respecte 
deliberadament la silueta urbana (sky-line) de Castelldefels. 
La forta tonalitat de l‘antiga mamposteria, pedra de viu color 
amb els blancs dels paraments arrebossats de cal i la 
terracota dels paviments, enllacen per el contrast amb el fosc 
verd dels pins, element dominant de la vegetació autòctona 
del lloc. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   8a 

         Verd privat protegit 
Expedient :     1990/001598 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Francesc Mitjans i Miró (1909 -2006) fou un arquitecte i 
urbanista català, autor de construccions com el Camp Nou, 
l’edifici Tokio o el gratacel del Banc Sabadell Atlántico a 
Barcelona. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Avinguda de l’Hotel, 22 
Coordenades UTM:   X: 412998.54 Y: 4569256.76 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3193313DF1639C0001RO 
Sup. Parcel·la: 21.556 m² Sup. Construïda:14.269 m² 
 
DATACIÓ: 1946 
 
AUTOR: Francesc Mitjans i Miró 
 
ÚS          Original: Hosteleria    Actual: Hosteleria 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJjXjGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada amb teula àrab 
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Paviments de terracota 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. de l’Hotel (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Hotel Rey Don Jaime                         D43-BE 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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90 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Xalet de planta baixa i pis, construït per a Dolores Vendrell 
Colomer, on el volum blanc a la planta superior avança per 
sobre d’un mur de pedra desafiant l’equilibri, recorden els 
intents d’apropar l’arquitectura moderna i arquitectura popular 
mediterrània en la línia començada pels arquitectes del 
GATCPAC als anys 1930. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/7 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :       - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Robert Terradas i Via (1916-1976) fou un arquitecte 
racionalista català i director de l'Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona (1960-1967). Autor d’obres com 
el Reial Club de Polo, l'Escola Suïssa, l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ,el Col·legi de 
Metges  i la Facultat de Filosofia i Lletres. També fou autor la 
torre de control de l'aeroport de Barcelona i del Reial Club de 
Golf El Prat.  
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Baixador 
Adreça: Carrer de la Ribera de Sant Pere, 10 
Coordenades UTM:   X: 413657.56 Y: 4568743.03 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3789202DF1638H0001DF   
Sup. Parcel·la: 251 m² Sup. Construïda: 144 m² 
 
DATACIÓ: 1957 
 
AUTOR: Robert Terrades i Via 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega  
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Pedra natural a planta baixa 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. Ribera de St. Pere  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document del llibre “Castelldefels” 

Habitatge Carrer de la Ribera de Sant Pere, 10 D44-BA
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge desenvolupat en planta baixa, planta pis i coberta. 
L’obra va representar un altre forma d’experimentació 
arquitectònica. La seva composició formal trenca motlles pel 
tractament de les masses geomètriques contundents. 
L’arquitecte  deixa de banda les teules i les substitueix, en 
una coberta extremadament inclinada, per un enrajolat de 
color vermell. 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Héctor Compaired va ser arquitecte i dissenyador argentí, 
conegut com a “Kalondi”, que va integrar el talentós grup 
juvenil reunit en torn a Agens, una empresa de disseny i 
publicitat que va formar part de la corporació Siam Di Tella . 
Però a aquells anys fou la caricatura lo que va fer famós a 
Compaired amb el pseudònim de Kalondi. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Passeig de la Petúnia, 3 
Coordenades UTM:   X: 413267.14 Y: 4570579.8 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3407301DF1730G0001KS  
Sup. Parcel·la: 848 m² Sup. Construïda: 400 m² 
 
DATACIÓ: 1961 
 
AUTOR: Héctor Compaired (Kalondi) 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i forjats de formigó 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada amb rajola ceràmica 
Fusteria:       Fusta 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. de la Petúnia (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig de la Petúnia, 3                      D45-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Situat en un bosc de pins al llarg de la costa, el 
desenvolupament residencial de “El Sargazo” combinava 
inicialment 33 apartaments amb serveis comunitaris i un 
restaurant. El projecte agrupa els equipaments comunitaris 
en un edifici de vàries plantes, mentre els apartaments 
s’estenen horitzontalment.  
La distribució maximitza l’exposició solar i la ventilació 
creuada i aporta mesures passives que disminueixen la 
demanda energètica del complex. La distribució en planta 
garanteix la mútua privacitat entre els diferents veïns 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/5 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :     Figura de protecció: 1987/000715 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (17) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El  “Taller de Arquitectura Ricardo Bofill”, de renom mundial, 
té més de 40 anys d’ experiència  internacional en el disseny 
urbà i  arquitectònic. És autor entre d’altres edificis de la 
Terminal 1 de l’ Aeroport del Prat de Barcelona.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Carrer 19,12 
Coordenades UTM:   X: 415818.91 Y: 4568821.96 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5989501DF1658H0001EX   
Sup. Parcel·la: 2.878 m² Sup. Construïda: 1.667 m² 
 
DATACIÓ: 1963 
 
AUTOR: Ricardo Bofill i Leví 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i parets de càrrega 
Façana:       Arrebossat i pintat 
Coberta:       Plana transitable amb rajola ceràmica 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:            
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. Del Garbí      (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Apartaments Sargazo                          D46-LP 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
És un dels exemples més innovadors de finals dels anys 
seixanta i, probablement, l’únic edifici de Castelldefels fet 
íntegrament amb formigó vist. Té planta baixa i pis, amb 
acabats de formigó no dissimulat, coberta plana i una fusteria 
blau marí que hi contrasta. De formes racionalistes, és un 
edifici que es desmaterialitza orgànicament enmig del jardí 
que l’envolta, on hi ha una piscina íntimament lligada a la 
casa, a fi d’emmirallar-la. 
 
 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/11 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic catalogat (26) 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El nom de la casa prové del propietari original el Sr. Miracle 
Ferrando Zorrilla 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig de la Marina, 64 
Coordenades UTM:   X: 415234.27 Y: 4568978.78 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5392112DF1659A0001GX 
Sup. Parcel·la: 1.120 m² Sup. Construïda: 359 m² 
 
DATACIÓ: 1968 
 
AUTOR: Ferran Galí Casademont 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Formigó armat 
Façana:       Formigó vist 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Fusta pintada 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des del Pg. de la Marina (Font gràfica:www.ca.wikipedia.org) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Casa Ferrando D47-LP



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 

94 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Exemple de la difusió de l’arquitectura moderna de l’època a 
la costa catalana com a lloc de lleure i vacances.  
L’edifici busca el sol i les vistes dissimulant l’alçària 
esglaonant-se sobre la muntanya i incorpora un funicular per 
fer els recorreguts verticals interns. Tots els pisos, amb 
quatre dormitoris i dos banys, s’organitzen al voltant  d’una 
gran terrassa exterior amb vistes al mar. 
Les instal·lacions esportives es disposen a dalt de tot 
amagant les parets dels frontons d’ús comunitari, amb el 
massís del Garraf de fons. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/6 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :       - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Aquests apartaments formen part d’un conjunt d’edificis  
interesants, d’autors menys coneguts, fets amb materials 
modestos, però dignes de mencionar, com són l’ Edifici 
Zafiro, la Marinada, l’ Edifici Acapulco, etc... 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig Panoràmic, 28 
Coordenades UTM:   X: 411905.95 Y: 4569899.94 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5792112DF1659B0001YI  
Sup. Parcel·la: 2.509 m² Sup. Construïda: 1.760 m² 
 
DATACIÓ: 1971 
 
AUTOR: Eugenio Hockemeyer Español 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i pilars metàl·lics  
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Ascensor exterior a l’edifici 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la urb.  Montmar  (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Edifici Atalaya D48-BE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 
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95 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar desenvolupat en planta baixa i pis. 
Destaca pel joc de volums i una interessant forma de treballar 
tots els detalls constructius de totes les façanes amb totxo 
vist i rajola ceràmica vista. 
S’alinea a carrer donant façana al Passeig Pi Tort i s’obre als 
espais interiors jugant amb diferents desnivells dintre i fora de 
la casa. 
A planta segona s’accedeix des de l’estar-menjador ubicat en 
el centre de l’habitatge. 
 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Josep Almirall i Bosch també és autor d’altres exemples de 
bona arquitectura a Castelldefels com l’habitatge a l’avinguda 
303, 87, al barri de Montmar. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Les Botigues 
Adreça: Passeig del Pi Tort, 44 
Coordenades UTM:   X: 413888.07 Y: 4569287.91 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4094125DF1649C0001AD 
Sup. Parcel·la: 1.075 m² Sup. Construïda: 277 m² 
 
DATACIÓ: 1971 
 
AUTOR: Josep Almirall i Bosch 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i forjats de formigó armat 
Façana:       Totxo manual massís 
Coberta:       Plana no transitable amb rajola ceràmica 
Fusteria:       Alumini lacat blanc 
Altres:           Rajola ceràmica a cantells de forjats 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. del Pi Tort    (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig del Pi Tort, 44                                       D49-LB 
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CURS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Xalet projectat l’any 1969 i construït l’any 1973. Desenvolupat 
en planta baixa i planta pis es disposa paral·lela a l’Avinguda 
Diagonal. Els desnivells interns i l’atenció a l’aspecte exterior 
de la construcció són dignes de menció al igual que l’ús de 
materials nous. En estrenar-se, l’habitatge era dominat 
extremadament pels colors foscos, ja que originàriament 
conformaven la teulada un seguit de peces ceràmiques de 
color negre, avui substituïdes per pissarra, i la imprimació 
dels murs exteriors s’havia fet amb arrebossat amb resina. 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Destacar la bona qualitat arquitectònica de l’edifici que 
malgrat les moltes reformes que ha tingut , manté intactes les 
intencions formals originals dels arquitectes.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda Diagonal, 57 
Coordenades UTM:   X: 413575.52 Y: 4570026.14 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3602813DF1730B0001OD  
Sup. Parcel·la: 920 m² Sup. Construïda: 218 m² 
 
DATACIÓ: 1973 
 
AUTOR: J.A. Ballesteros, J.C. Cardenal i F. de la Guardia 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Formigó armat i pilars metàl·lics 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada a dues aigües amb pissarra 
Fusteria:       Fusta 
Altres:            
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Diagonal      (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

Habitatge Avinguda Diagonal, 57                     D50-MO 
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CURS 

2016/2017	
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Als voltants del canal es troben dues edificacions: La Torre 
de Control amb les grades, edifici amb planta de forma 
el·líptica de 6 plantes i 22,5 m d'altura, i l'edifici dels hangars. 
La torre de control esvelta i vertical amb una façana tipus 
“mur cortina” de vidre i alumini de color negre, contrasta amb 
el formigó i horitzontalitat de les grades. 
La seva imatge és original amb un segell particular. 
Les instal·lacions tenen un total de 450.000 m2 dels quals 
150.000 són d'aigua dolça procedent del nivell freàtic. El 
canal està construït sobre unes antigues maresmes del delta 
del riu Llobregat, envoltat de pi pinyers.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7c 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1988/003746 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Va ser inaugurat l'any 1991 amb motiu de la celebració de les 
competicions de piragüisme en aigües tranquil·les dels Jocs 
Olímpics d'estiu de 1992, realitzats a la ciutat de Barcelona 
amb el nom de Canal Olímpic de Castelldefels. 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Zona Universitària 
Adreça: Avinguda del Canal Olímpic, 2 
Coordenades UTM:   X: 415526.61 Y: 4570255.82 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 1991 
 
AUTOR: Pere Rigués i Josep María Gutiérrez 
 
ÚS          Original: Esportiu Actual: Esportiu 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JjXjGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Formigó armat i pilars metàl·lics  
Façana:       Vidre 
Coberta:       Plana no transitable  
Fusteria:       Alumini lacat negre 
Altres:           Grades prefabricades de formigó armat 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des del Canal Olímpic(Font gràfica: www.laprensacastelldefelsaldia.com) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document del llibre “Castelldefels” 

Canal Olímpic (grades i torre de control)                         E51-ZU 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta soterrani, 
planta baixa, planta primera i planta segona situada a la part 
alta del barri de Montmar. La parcel·la és llarga i estreta amb 
un fort desnivell. La casa s’implanta ocupant tota la planta, 
encaixada a la vessant de la muntanya amb la façana plana i 
amb grans obertures orientades a Sud, és a dir, amb vistes 
cap a mar. La façana està aplacada de pedra natural blanca 
remarcant l’horitzontal a les juntes.  
Destaca a planta segona una gran pèrgola metàl·lica que 
permet disposar d’un espai privat molt interesant entre 
l’habitatge i la muntanya que la flanqueja. 
 Totes les dependències s’ubiquen a façana Sud 
connectades verticalment per les l’escales situades a la 
façana Nord i l’ascensor disposat al centre de l’habitatge.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/11  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Anomenada la “casa del dentista” per la professió del seu 
promotor i propietari el Dr. Victor Arranz Calvo. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Passeig de la Petúnia 14 
Coordenades UTM:   X: 413184.15 Y: 4570581.87 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3207307DF1730G0001LS  
Sup. Parcel·la: 835 m² Sup. Construïda: 564 m² 
 
DATACIÓ: 1993 
 
AUTOR: Eladio Calvo Ontoria (B.C.G. Arquitectes S.C) 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat i pilars metàl·lics  
Façana:       Aplacat de pedra natural blanca  
Coberta:       Plana transitable acabada amb ceràmica 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Pèrgola metàl·lica a planta segona 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Carrer de la Petúnia (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig de la Petúnia, 14                      E52-MO 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’església és carta de presentació del barri, una obra 
generada com el de l’entorn, és a dir, per peces que s’anirien 
acoblant, segons un ordre intern. L’edifici és baix i la coberta 
es tracta com una façana més. És d’un espai de culte obert i 
de transparències que juga amb l’alçària, la forma i el 
tractament de la llum. Un gran finestral de tres per dotze 
metres s’obre a la plaça del davant amb vistes al Castell.  
La planta central amb grades provoca la participació de la 
gent que s’hi consagra. L’edifici construït amb formigó, ferro i 
vidre és una obra singular  A l’interior una gran biga va de 
cantó a cantó de la nau i una sèrie de bigues més petites 
conflueixen cap a l’espina dorsal de l’església marcant una 
nova tensió sobre el cap de l’espectador. Destaca el seu 
campanar que es converteix en una icona del barri que 
dignifica tota la ciutat. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1989/001890 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Església adscrita a la parròquia de Santa Maria. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Vistalegre 
Adreça: Carrer Doctor Marañón, 25 
Coordenades UTM:   X: 414566.85 Y: 4571167.14 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4613601DF1741D0001LY  
Sup. Parcel·la: 2584 m² Sup. Construïda: 1971 m² 
 
DATACIÓ: 1993 
 
AUTOR: Joan Puig-Pey i Jaume Pujol 
 
ÚS          Original: Religiós Actual: Religiós 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó  
Façana:       Totxo mecànic groc 
Coberta:       Plana inclinada no transitable  
Fusteria:       Fusta 
Altres:          Campanar de formigó armat 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del carrer  Dr. Marañón   (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Església de Nostra Senyora de Montserrat                      E53-VA 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Un quilòmetre de rampes per a vianants ascendeix des del 
carrer bisbe Urquinaona fins el Castell de Castelldefels, 
comunicant el centre del poble amb el lloc més emblemàtic 
de la ciutat. El recorregut en forma de ziga-zaga puja amb un 
pendent molt suau passant per la “Masia Can Gomar” edifici 
catalogat dintre del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. 
Les grans planxes d’acer de “cortén” serveixen d’acabat 
exterior, d’encofrat del murs de formigó armat i de baranes en 
la seva coronació i prolongació des del paviment. 
Els plecs exteriors a l’hora d’ augmentar la rigidesa de les 
xapes s’integren tant formalment com pel seu color oxidat 
amb el paisatge del turó i del propi Castell. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6b 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :     PGM  
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’any 1993 rep el Premi FAD (Foment de les Arts 
Decoratives) d’arquitectura exterior i paisatgística pel seu 
tractament modèlic d’un espai urbà. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     El Castell-Poble Vell 
Adreça: Carrer Bisbe Urquinaona, 33  
Coordenades UTM:   X: 414518,18 Y: 4570706,70 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: Edificació no registrada 
Sup. Accés: 4.020 m²   Llargada: 1.000 ml 
 
DATACIÓ: 1993 
 
AUTOR: Elias Torres, J.A. Martínez-Lapeña i M. Usandizaga  
 
ÚS         Original: Parc i jardí urbà    Actual: Parc i jardí urbà   
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJjXjGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Paviments: Bo Vegetació: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Murs de formigó armat.          
Façana:       Xapa plegada d’acer “cortén”  
Paviment:     Sauló i tova ceràmica vermella. 
Vegetació:    Heure, pi blanc i alzina. 
Altres:           Baranes de xapa plegada d’acer “cortén”. 
 

 
 

Plànol de Situació (e: 1/100.000)      Fotografia des del C/ Bisbe Urquinaona (Font gràfica: ”El croquis”) 

Plànol d’Emplaçament (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Rampes d’accés al turó del Castell                                E54-CE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Aquests habitatges destaquen pel seu disseny bioclimàtic i 
per l’optimització dels recursos d’energia solar. A més de l’ús 
de plaques solars, destaquen els murs de tancaments són de 
materials de baixa emissió calorífica (blocs de termo-argila), i 
que hi hagi un sistema de ventilació que comunica les 
diferents àrees de la llar per homogeneïtzar la temperatura 
automàticament seguint la preferència establerta per l’usuari 
de l’habitatge. Les finestres tenen dues fulles de vidre i al mig 
unes lames orientables d’alumini per protegir-se del sol amb 
unes obertures que els permeten aprofitar l’escalfor de l’aire 
a l’hivern o expulsar-lo a l’estiu. Les cases tenen, a més, 
sistemes diversos de control activables per telefonia com la 
rentadora, l’assecadora, la calefacció i d’altres. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   18 

         Ordenació en volumetria específica 
Expedient :     1993/002407 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El comitè del Green Building Challenge (GBC) va seleccionar 
aquest edifici per representar a Espanya a Oslo  a les 
jornades d’arquitectura bioclimàtica. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Muntanyeta 
Adreça: Plaça la Lluna 2 
Coordenades UTM:   X: 413938.83 Y: 4570312.69 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4005203DF1740E0084AA  
Sup. Parcel·la: 1551 m² Sup. Construïda: 6434 m² 
 
DATACIÓ: 1993 
 
AUTOR: Agustí Trias i Ortigas 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS   
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGjXjGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Monocapa  
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       PVC ventilat 
Altres:           Baranes de vidre reciclat 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l ‘Avinguda 309      (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Edifici d’habitatges Plaça de la Lluna, 2                                    E55-MU 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat de reduïdes dimensions ubicada 
en una parcel.la de 383 m². Desenvolupat en planta baixa i 
planta pis.  
Formalment està composada per dos cossos de planta  
rectangulars units pel nucli d’escales amb un petit doble 
espai que comunica totes dues plantes.  
L’escala s’ubica en el centre de l’habitatge amb obertures 
generoses que il·luminen els espais de comunicació. 
A planta baixa s’ubiquen les zones de dia com la cuina, 
l’estar-menjador i el garatge. A planta pis (veure document 
d’arxiu) es troben els tres dormitoris. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Angel Martínez Hernández és el cap de 
l’empresa AMSA Arquitectura S.L.P. de Castelldefels i ha 
realitzat nombroses obres d’interès al municipi. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Granvia Mar 
Adreça: Carrer de Sabadell, 15 
Coordenades UTM:   X: 415209.05 Y: 4569355.95 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5295604DF1659E0001DS  
Sup. Parcel·la: 383 m² Sup. Construïda: 128 m² 
 
DATACIÓ: 1996 
 
AUTOR:  Angel Martínez Hernández 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i pilars metàl·lics circulars 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat blanc 
Altres:           Porticons d’alumini corredís a les finestres 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del carrer de Sabadell  (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Carrer de Sabadell, 15                                      E56-GV 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Plaça pública integrada en el Passeig Marítim que, per la 
seva ubicació, característiques i gràcies a la presència d'un 
element en forma de grada practicable, dona cabuda a una 
gran diversitat d'actes festius, especialment durant els mesos 
estiuencs. També és un punt de trobada d'artistes que hi 
exposen els seus quadres o d'aficionats als patins on-line i 
als monopatins, ja que l'espai està equipat amb rampes per a 
patinadors. 
La grada és com un gran dau de formigó armat inclinat cap a 
la plaça desplegant els seients en forma de grada que miren 
cap a un espai obert ple de palmeres on destaca una gran 
torre d’il·luminació també de formigó que es pot divisar des 
de qualsevol punt de la platja i del Passeig Marítim de 
Castelldefels. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   6a 

         Parcs i jardins urbans 
Expedient :       - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Inaugurada pel Sr. Josep Borrell, antic ministre del PSOE.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Plaça de les Palmeres 
Coordenades UTM:   X: 415558.2 Y: 4568696.06 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 1996 
 
AUTOR: Ana María Castañeda Fraile 
 
ÚS          Original: Parcs i jardins Actual: Parcs i jardins 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG       JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJjXjGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJ  J   j JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Formigó armat 
Façana:       Formigó armat vist 
Coberta:       Sense coberta 
Fusteria:       Sense fusteria 
Altres:           Paviment de llosetes de formigó 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. Marítim        (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Plaça de les palmeres                          E57-LP 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis a una parcel·la de petites dimensions situada en la 
cantonada del Passeig del Timó amb el Carrer de la 
República Argentina, amb l’accés principal pe r aquest últim. 
La planta és de forma rectangular i l’escala s’ubica en el 
centre de la casa facilitant l’accés a totes les dependències. 
La casa té un segell d’identitat pròpia i ens mostra la lluita i la 
capacitat de l’arquitecte per crear jocs plàstics de gran 
bellesa davant un emplaçament complicat.   
Extraordinària simfonia formal en la descomposició de plans i 
obertures a les façanes que fan de l’obra un exemple de 
compromís i lluita davant l’adversitat de l’emplaçament. 
El pitjor de l’habitatge és el tracte dels diferents propietaris en 
el manteniment i reformes puntuals de la mateixa. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/7 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :       - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Francesc Oliva Leyva també és autor d’altres 
obres d’interès arquitectònic a la ciutat de Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Baixador 
Adreça: Avinguda de la República Argentina, 2 
Coordenades UTM:   X: 412672.94 Y: 4568812.62 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 2890105DF1629B0001TL 
Sup. Parcel·la: 419 m² Sup. Construïda: 261 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Francesc Oliva Leyva 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Regular  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i pilars metàl·lics circulars 
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat blanc 
Altres:           Porticons corredissos de fusta 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Rep Argentina  (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Avinguda de la República Argentina, 2                      E58-BA 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat de 254 m² desenvolupat en planta 
baixa, planta primera i planta segona a una parcel·la de 
només 330 m². La planta és rectangular amb una escala de 
dos trams que va disposant les plantes esglaonades.  
La casa té un segell d’identitat pròpia i ens mostra la lluita i la 
capacitat de l’arquitecte per treure profit de l’adversitat de 
l’indret, segurament reducte urbanístic, jugant amb la 
descomposició dels espais en planta i amb el tipus i 
disposició de les finestres a les façanes.  
Extraordinari joc formal en la descomposició de les façanes 
que fan de l’obra un exemple de compromís i lluita davant 
l’adversitat de l’emplaçament. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     1990/000491 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Francesc Oliva Leyva també és autor d’altres 
obres d’interès arquitectònic a la ciutat de Castelldefels. 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Bou 
Adreça: Carrer de Sevilla 65 
Coordenades UTM:   X: 414246.47 Y: 4569437.69 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4396702DF1649E0001YI 
Sup. Parcel·la: 330 m² Sup. Construïda: 254 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Francesc Oliva Leyva 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i pilars metàl·lics  
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat blanc 
Altres:            - 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Carrer de Sevilla     (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Carrer de Sevilla, 65                     



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 

106 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis. Té l’accés principal pel Passeig de la Marina 29 
bis i un accés secundari per a vehicles pel carrer 20. 
L’escala s’ubica en el centre de l’habitatge just a l’entrada de 
l’habitatge amb obertures generoses que il·luminen els 
espais de comunicació interior de la casa. 
La casa combina materials nobles com el totxo manual 
massís,  la fusta massissa d’Iroko i la xapa plegada “cortén” a 
la tanca exterior.  
Les cobertes, inclinades a un aigua cap el carrer d’accés 
emfatitzen la façana principal del passeig de la Marina.  
És una casa d’alçada controlada que cuida tots els detalls 
exteriors amb contacte amb el carrer i l’entorn natural. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/11 ( 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Els arquitectes són autors d’altres obres d’interès 
arquitectònic a Castelldefels, alguna d’elles al mateix Passeig 
de la Marina. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig de la Marina, 29bis 
Coordenades UTM:   X: 415944.94 Y: 4568925.92 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 6090311DF1669A0001KE  
Sup. Parcel·la: 1025 m² Sup. Construïda: 332 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Guillermo Munuera Ortuño i Marta Vilalta Calmet 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lic circulars 
Façana:       Totxo manual massís 
Coberta:        Inclinada a un aigua amb teula àrab  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta d’Iroko massissa i xapa metàl·lica “cortén” 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Passeig de la Marina (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig de la Marina, 29 bis                      E60-LP 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis. Té l’accés principal pel Passeig de la Marina 36-38 
i un accés secundari per vehicles pel carrer 18, 13. 
L’escala s’ubica en el centre de l’habitatge amb obertures 
generoses que il·luminen els espais de comunicació interior 
de la casa. 
La casa té un segell d’identitat pròpia i combina materials 
nobles com el totxo manual massís vermell, la pedra natural 
al cos de l’escala, la fusta massissa d’Iroko i la xapa plegada 
“cortén” a la tanca exterior. Les cobertes, molt esveltes de 
formigó armat, són inclinades a un aigua semblants a dues 
viseres, que protegeixen la casa del sol més baix d’Est i 
d’Oest a primera i a última hora del dia. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/11 (Subzona VIII) 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Els arquitectes són autors d’altres obres d’interès 
arquitectònic a Castelldefels. Una de les seves millors obres 
residencials és  “Casa Dinou” a Canet de Mar (Barcelona). 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig de la Marina, 36-38 
Coordenades UTM:   X: 415675,47 Y: 4568981,89 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5792112DF1659B0001YI  
Sup. Parcel·la: 855 m² Sup. Construïda: 354 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Guillermo Munuera Ortuño i Marta Vilalta Calmet 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lics circulars 
Façana:       Totxo manual massís 
Coberta:       Plana inclinada a un aigua, rajola ceràmica 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Pedra natural, fusta i xapa metàl·lica “cortén” 
 

 
 

Plànol de Situació (e: 1/100.000)      Fotografia des del Pg. de la Marina  (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Passeig de la Marina, 36-38 E61-LP
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
El centre és un equipament de ciutat amb voluntat d’afavorir 
la relació intergeneracional, especialment dirigit als col·lectius 
de gent gran i jovent. El gran repte de l’arquitecte va ser jugar 
amb una distribució d’espais que permetessin, alhora, el 
funcionament d’un casal per als majors, un centre de serveis 
socials i un centre cultural per als més joves. La distribució i 
ordenació dels espais permet totes les activitats marcades 
caracteritzades per les formes irregulars encaixades com a 
peces de funcionalitat dispar en una superfície limitada que 
embolcalla una gran sala multi usos. Les sales insonoritzades 
d’assaig per la música són veïnes dels llocs on els avis 
s’agrupen i fan reunió. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :      - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Josep Llinàs ha obtingut tres vegades el Premi FAD, el 1977 
en interiorisme, el 1996 en restauració i el 2006 en obra 
nova.  L’any  1995 també va ser guardonat amb el Premi 
Ciutat de Barcelona i el Premi Nacional d’Arquitectura.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Vista Alegre 
Adreça: Plaça Joan XXIII, 10 
Coordenades UTM:   X: 414578.06 Y: 4570913.25 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4610501DF1741B0001MA  
Sup. Parcel·la: 9325 m² Sup. Construïda: 2107 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Josep Antoni Llinàs i Carmona 
 
ÚS          Original: Sanitat/benèfic   Actual: Sanitat/benèfic 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JjXjGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i estructura metàl·lica  
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Inclinada amb diferents aigües  
Fusteria:       Alumini lacat blanc 
Altres:           Cobertes acabades amb xapa de coure 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de l’accés B. Urquinaona (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Centre Frederic Mompou E62-VA
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La Plaça de l’Església s’ha convertit en el nucli d’una illa per 
als vianants després del projecte d’urbanisme de 
reestructuració de la mateixa. L’indret s’ha transformat en el 
veritable centre neuràlgic de convivència ciutadana. 
La intervenció comunica definitivament la Plaça de l’Església 
presidida per l’Ajuntament i l’Església de Santa Maria amb 
tots els carrers que conflueixen a ella com són el Carrer 
Arcadi Balaguer, el Carrer de l’Església, el Carrer onze de 
setembre i l’Avinguda Santa Maria. 
 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació:  - 
Qualificació:    - 

          - 
Expedient :      - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La reestructuració de la Plaça de l’Església va ser 
guardonada l’any 1999 amb el Premi d’Accessibilitat, en la 
modalitat d’urbanisme, que concedeix la Diputació de 
Barcelona. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Plaça de l’església 
Coordenades UTM:   X: 414353.82 Y: 4570394.45 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: 354 m² 
 
DATACIÓ: 1999 
 
AUTOR: José Luis Blanch i Xavier Llistosella 
 
ÚS          Original: Vial públic  Actual: Vial públic 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGG  GG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJ  GJJ    JjXjGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   - 
Façana:        - 
Coberta:        - 
Fusteria:        - 
Altres:           Paviment petri i mobiliari urbà 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Pl. de l’Església    (Font gràfica: Carla López ) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Plaça de l’Església                         E63-CE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Al “CTC” Club de Tennis Castelldefels destaca la reforma de 
l’antic edifici social i sobretot la piscina coberta mòbil de nova 
construcció. Aquesta s’ubica a les faldes del Turó del Castell 
respectant les visuals des del carrer cap a la icona de la 
ciutat. L’accés, vestidors, sales d’aeròbic, oficines i altres 
s’ubiquen sota el jardí a planta soterrani deixant a l’exterior 
únicament la coberta retràctil. L’ estructura és metàl·lica, la 
coberta de policarbonat cel·lular i els testers de vidre.   
La coberta està formada per una volta asimètrica de dos 
radis i tancaments desmuntables de 17,00 m d’ample per 
30,50 m de llarg  dividida en cinc parts mòbils i una fixa. 
La intervenció és singular i molt respectuosa amb l’entorn. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2001/002835 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Juan Carlos López també ha realitzat al municipi 
altres equipaments per entitats privades com el col·legi “The 
British School of Barcelona”, el “Club Esportiu Granviamar”, i 
d’altres. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer del Doctor Barraquer, 32 
Coordenades UTM:   X: 414324.96 Y: 4570591.31 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4409506DF1740G0001WH                      
Sup. Parcel·la: 12420 m² Sup. Construïda: 7306 m² 
 
DATACIÓ: 1998 
 
AUTOR: Juan Carlos López González 
 
ÚS          Original: Esportiu Actual: Esportiu 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i bigues metàl·liques  
Façana:       Vidres desmuntables  
Coberta:       Retràctil de policarbonat cel·lular 
Fusteria:       Alumini anoditzat plata 
Altres:          Aplacats de marbre blanc 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la coberta enjardinada(Font gràfica: Jordi Miralles) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Piscina coberta i edifici social “CTC”                         E64-CE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La casa té un segell d’identitat pròpia i combina materials 
nobles com el totxo manual massís vermell, la fusta massissa 
d’Iroko i la xapa “cortén” a la tanca i a les portes exteriors. 
L’accés principal es fa pel Carrer del Ficus 2 travessant el 
jardí que presideix un “ficus benjamina”. 
La casa s’estructura en dos volums, un més gran, de forma 
irregular i sobre el que vola una coberta subjectada per dues 
jàsseres. El mòdul central té la funció de dividir l’espai a la 
primera planta amb un lucernari que arrenca a la planta 
inferior on es troba l’escala amb un primer tram a 45º. 
El saló s’orienta a una xemeneia penjada sobre un mur 
foradat a la part inferior amb vistes directes a la piscina. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El tobogan que comunica els dormitoris infantils amb la sala 
d’estudi és un dels molts detalls originals d’aquesta casa. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     La Pineda 
Adreça: Passeig del Ficus, 2 
Coordenades UTM:   X: 413000.68 Y: 4570434.26 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3006511DF1730E0001QJ   
Sup. Parcel·la: 667 m² Sup. Construïda: 458 m² 
 
DATACIÓ: 1999 
 
AUTOR: Guillermo Munuera Ortuño  
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lics circulars 
Façana:       Totxo manual massís 
Coberta:       Plana  no transitable  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta d’ Iroko massissa i xapa metàl·lica “cortén” 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Plaça del Bosc (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig del Ficus, 2                     E65-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

112 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis situat a una parcel·la molt estreta. Tots els 
accessos es fan junts per l’av. 308, tant el de vianant com el 
de vehicles. A la planta baixa trobem les zones de dia com 
l’estar, el menjador i la cuina connectats amb el jardí i la 
piscina. A la planta primera s’ubiquen els dormitoris i l’estudi.  
Destaca el tractament de les façanes llises estucades amb  
monocapa color beix i estripades per franges de fusta a les 
cantonades on s’ubiquen les obertures. 
El joc de les zones folrades amb fusta a les façanes creen un 
gra dinamisme a un volum net i senzill que conforma 
l’estructura de l’habitatge.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/9 

         Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar 
Expedient :       - 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Fernando Álvarez Prozorovich és professor a 
l’ETSAB (UPC), director del Màster de Restauració de 
Monuments i autor d’altres obres al municipi de Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 308, 19 
Coordenades UTM:   X: 413911.5 Y: 4570064.96 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4002910DF1740A0001QI  
Sup. Parcel·la: 470 m² Sup. Construïda: 116 m² 
 
DATACIÓ: 2000 
 
AUTOR: Fernando Álvarez Prozorovich 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega i forjats de formigó armat   
Façana:       Arrebossat amb monocapa hidròfug 
Coberta:       Plana inclinada a un aigua 
Fusteria:       Fusta i alumini lacat 
Altres:           Revestiment de fusta i aplacat de pedra 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av.308          (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Casa Malo-Martínez E66-MO
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici aïllat de dues plantes amb espai de culte per 200 
persones, despatx i aules, amb una superfície de 1.410 m². 
Obra concebuda com un espai per al culte. Les moltes 
arestes que provoca el triangle queden contextualitzades en 
un entorn dur marcat per la presència adjacent de l’autovia. 
Una mena de muralla de formigó fa de barrera per protegir la 
cúpula i les tres agulles que defineixen, amb la seva 
verticalitat, el caràcter espiritual de l’edifici. Els campanars, 
simbòlicament les  tres creus del calvari o tres pals d’un 
vaixell, són, doncs, tres lluernes fetes amb una estructura de 
ferro. Els respectius peus d’aquestes estructures s’aguanten 
amb unes peces de neoprè per dotar-les d’elasticitat. La 
cúpula està recoberta de coure, un material tradicional per al 
recobriment de les esglésies. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1997/002389 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’església és propietat de l’Arquebisbat de Barcelona. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:    Can Bou 
Adreça: Carrer dels Arenys, 2 
Coordenades UTM:   X: 414032.73 Y: 4569201.88 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4194602DF1649C0001ID 
Sup. Parcel·la: 2284 m² Sup. Construïda: 856 m² 
 
DATACIÓ: 2001 
 
AUTOR: Jaume Miret i Mas MMAR-arquitectes  
 
ÚS          Original: Religiós Actual: Religiós 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i murs de formigó armat  
Façana:       Formigó armat vist 
Coberta:       Inclinada a varies aigües  
Fusteria:       Fusta 
Altres:           Punxes de coberta de coure 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Castelldefels    (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Església de Nostra Senyora del Carme                      E67-CB 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Edifici plantejat des de la idea de fragmentació de l’escola a 
partir de l’agrupació dels diferents graus escolars. La 
implantació a partir d’un esquema en pinta, s’entén com un 
carrer-passadís que va donant accés als diferents pavellons. 
Aquest esquema possibilita un contacte directe amb l’exterior 
de totes les aules disposades en dues plantes que s’obren al 
pati o zona de jocs. Al corredor principal, d’una sola planta, 
s’obren les dues entrades i s’ubiquen les dependències no 
pedagògiques com oficines, departaments, etc. donant 
façana al Passeig dels Til·lers, via estreta i d’us residencial. 
Aquest esquema d’escola permet l’agregació i ampliació 
progressiva d’una manera senzilla i natural. 
És destacable el nivell que assoleix la seva implantació i la 
seva integració al barri de Bellamar. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1985/001532 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El pavelló poliesportiu del col·legi es va construir més tard 
com una instal·lació integrada al servei del barri. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Passeig dels Til·lers, 8 
Coordenades UTM:   X: 412116.74 Y: 4569109.03 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 2293807DF1629C0001XT  
Sup. Parcel·la: 10325 m² Sup. Construïda: 5763 m² 
 
DATACIÓ: 2002 
 
AUTOR: Eva Miranda Girbau 
 
ÚS          Original: Docent Actual: Docent 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Totxo mecànic groc 
Coberta:       Plana no transitable  
Fusteria:       Alumini anoditzat plata 
Altres:           Il·luminació del gimnàs amb “u-glas” 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del pati de l’escola (Font gràfica: www.gaudicastelldefels.cat) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Escola Antoni Gaudí                           E68-BE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis amb una planta soterrani. L’habitatge s’ubica a la 
part més alta de la parcel.la, és a dir, a la part superior de 
l’av. 303 on s’ubica l’accés principal.  L’accés de vehicles el 
té per l’av. 314 possibilitant millor l’entrada a planta soterrani. 
La casa de planta quadrada juga de forma interesant amb 
diferents cossos i terrasses solucionant el pendent del carrer, 
combinant l’arrebossat pintat de blanc amb l’aplacat de pedra 
de “Sant Vicens” de color gris sense polir.  
La zona privada del jardí i piscina es situa a l’interior de la 
parcel·la. Destaca a la façana de l’av. 303 una gelosia de 
llistons de fusta massissa d’IPE mòbil que protegeix del sol a 
l’estiu i il·lumina el nucli d’escales. Aquesta fusta es prolonga 
a la porta d’entrada i per la tarima del paviment fins al carrer.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El promotor i propietari de l’habitatge és D. Leonardo 
Quintela Abellán, important empresari de Barcelona. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 303, 87 
Coordenades UTM:   X: 413381.27 Y: 4570303.38 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3405107DF1730E0001IJ   
Sup. Parcel·la: 595 m² Sup. Construïda:402 m² 
 
DATACIÓ: 2001 
 
AUTOR: Josep Almirall i Bosch 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Arrebossat blanc i aplacat pedra “Sant Vicens”  
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Tancament mòbil de fusta d’IPE 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Avinguda 303    (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 303, 87                       E69-MO 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La Casa dels Infants, al carrer Torrent de Can Vinader, és 
una mostra d’un bon edifici d’equipament públic destinat a 
infants de 0 a 3 anys. Es va fer amb l’assessorament de la 
pedagoga Rosa Vidiella, cosa que permeté donar pautes als 
arquitectes que afectessin la concepció del disseny de 
l’edifici, equipament, mobiliari i material. És un projecte que 
aporta un gran valor per la senzillesa, pluridisciplinarietat, 
funcionalitat, flexibilitat i heterogeneïtat i s’ha convertit en un 
referent tant a nivell tècnic com d’activitat. 
La Casa dels Infants s’adapta exteriorment a la trama urbana 
de la ciutat i interiorment a les necessitats dels infants amb 
espais de gran qualitat i disseny al servei dels seus usuaris. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     1989/001890 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’any 2002 obté el Premi de la Diputació de Barcelona als 
Espais i Equipaments de Qualitat. Espinet /Ubach també son 
autors d’altres equipaments públics a Castelldefels com és el 
Poliesportiu Municipal de Can Vinader. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Vista Alegre 
Adreça: Rambla de Blas Infante, 10 
Coordenades UTM:   X: 414394.9 Y: 4571185.71 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2002 
 
AUTOR: Espinet / Ubach (Arquitectes i Associats S.L.) 
 
ÚS          Original: Docent Actual: Docent 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES               MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lics  
Façana:       Arrebossada i pintada 
Coberta:       Plana no transitable  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Tanques exteriors amb llistons de fusta 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la rambla Blas Infante (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Escola bressol La casa dels Infants                       E70-VA 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
El Campus de Castelldefels és el primer de tot l’Estat que es 
construeix a partir de criteris mediambientals pel que fa al 
disseny, construcció i ús quotidià de les instal·lacions. 
El primer de tots, acabat l’any 2002, és obra dels arquitectes 
Josep Benedito i Agustí Mateos amb varis premis FAD.  
L’aprofitament de l’aigua de pluja i del proper nivell freàtic 
forma part també de l’aposta ecològica, així com l’ús de 
l’energia solar per escalfar l’aigua del sistema de calefacció 
instal·lat sota el paviment. 
Passejant pel campus podem gaudir d’un conjunt d’edificis 
amb un alt nivell de disseny exemples d’aplicació de les 
noves tecnologies dirigides a fer una arquitectura sostenible.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7c 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2002/004987 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El Campus és modèlic per a tota la Unió Europea i, de fet, 
també es presenta a Oslo en la conferència sobre edificis 
sostenibles i bioclimàtics.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Zona Universitària 
Adreça: Carrer Esteve Terradas, 7 
Coordenades UTM:   X: 415170.3 Y: 4569864.93 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 5200801DF1750S0001XX 
Sup. Parcel·la: 6.390 m² Sup. Construïda: 13.258 m² 
 
DATACIÓ: 2002 
 
AUTOR: Josep Benedito, Agustí Mateos i d’altres 
 
ÚS          Original: Docent Actual: Docent 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES               MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Panells de formigó prefabricats 
Coberta:       Plana no transitable enjardinades 
Fusteria:       Alumini lacat amb vidres de baixa emissió 
Altres:           Revestiment varis 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografies des de l’Av. Carl Friedrich Guass  (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Campus Universitari de Castelldefels (UPC)                       E71-ZU 
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The Instutute of Photonic Sciences (ICFO) (Font gràfica: Carla López)   Parc UPC-RDIT                                          (Font gràfica: Carla López Arnau) 
 

  Avinguda Carl Friedrich Gauss, 6   (Font gràfica: Carla López)             Allotjaments universitaris Pius Font i Quer (Font gràfica: Carla López)       

Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL)  Escola Superior d’agricultura de Barcelona (ESAB) 

Escola d’Enginyeria i Telecomunicació i Aerospacial (EETAC)   Document de www.mundivideo.com/coordenadas.htm 
 

Campus Universitari de Castelldefels (UPC)                       E71-ZU 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat de 476 m² situat a dalt de tot en 
una parcel·la de 1.109 m² amb un fort pendent. Es 
desenvolupa en planta baixa i planta pis i la seva ubicació li 
permet tenir les millors vistes.  
Té l’accés principal pel Passeig del Sol on una gra porta de 
xapa “corten” integra l’accés de vehicles i de vianants. 
Els arquitectes fan un gran esforç per integrar l’habitatge a 
l’entorn natural mitjançant diferents plataformes enjardinades 
fins arribar a l’habitatge fent del terreny accidentat una 
qualitat. L’itinerari del vianant fins arribar a l’habitatge és 
tractat con un jardí ple d’ esdeveniments i detalls en el seu 
recorregut.  
La casa combina molt bé diferents materials com el totxo 
manual massís, la fusta massissa  i la xapa “cortén. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/11  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Els arquitectes també són autors d’altres obres d’interès 
arquitectònic a Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Bellamar 
Adreça: Passeig del Sol 17 
Coordenades UTM:   X: 412402.97 Y: 4569996.46 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 2402805DF1720A0001DM  
Sup. Parcel·la: 1.109 m² Sup. Construïda: 476 m² 
 
DATACIÓ: 2003 
 
AUTOR: Guillermo Munuera Ortuño i Marta Vilalta Calmet 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat  
Façana:       Totxo manual massís  
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta massissa i xapa metàl·lica “cortén” 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Passeig del Sol      (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Passeig del Sol, 17                        E72-BE 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La parcel·la  presentava dos problemes fonamentals a l’hora 
de dissenyar el col·legi: d’una part, l’ exposició de les vistes 
als habitatges propers a un costat i d’altre banda, el soroll del 
tren a pocs metres del centre. . 
La façana a les vies se semblen a un tren elevat, gràcies a la 
posició dels forats que s’obren a la coberta i l’acabat de les 
façanes amb  xapa metàl·lica, com si de la separació dels 
vagons es tractés.  
La façana i la coberta formen una única pel continua sense 
obertura física que protegeix del soroll.   
A la planta baixa es disposen els espais comuns i a la planta 
superior les aules, que unides per passadissos perifèrics, 
miren totes cap el pati protegint-se de l’amenaça del soroll 
que suposa el ferrocarril. 
Extraordinari esforç de l’arquitecta amb un gran resultat. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7b  

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     1997/002389 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
A l’obra va col·laborar  l’enginyer acústic Higini Arau Puhade. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Can Bou 
Adreça: Passeig del Ferrocarril, 266 
Coordenades UTM:   X: 414255.1 Y: 4569875.14 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 4300909DF1740A0001II 
Sup. Parcel·la: 7842 m² Sup. Construïda: 4896 m² 
 
DATACIÓ: 2003 
 
AUTOR: Carme Pinós i Desplat 
 
ÚS          Original: Docent Actual: Docent 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i jàsseres metàl·liques  
Façana:       Xapa metàl·lica 
Coberta:       Inclinada acabada amb xapa metàl·lica  
Fusteria:      Alumini lacat 
Altres:          Lucernaris de vidre 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del Passeig del ferrocarril (Font gràfica:www.divisare.com) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels

Escola Lluis Vives                                                        E73-CB 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 

121 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis. Té l’accés principal per l’avinguda 315, 7 i un 
accés secundari per vehicles per l’avinguda 303,101. 
El terreny fa xamfrà, és estret i amb pendent cap a Oest. 
La casa presenta un interessant joc de plans i formes 
geomètriques senzilles i es fica de forma natural entre els 
pins existents. Les  obertures de finestres molt equilibrades 
es relacionen amb el seu voltant aprofitant les millors vistes i 
assolellament. Les façanes varien segons la seva orientació. 
Formalment són dues caixes de totxo unides pel nucli 
d’escales revestit de pedra natural que puja fins a la coberta. 
La seva imatge és sòbria i acollidora amb identitat pròpia. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 (Subzona VII) 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La casa va ser dissenyada i construïda pel propi arquitecte 
per viure ell i la seva família.  
La pedra natural és de Solhofen, cantera alemanya, amb 
fòssils incrustats de plantes i animals de l’Època Juràssica. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 315, 7 
Coordenades UTM:   X: 413293,48 Y: 4568981,89 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: 3405101DF1730E0001MJ 
Sup. Parcel·la: 533 m² Sup. Construïda: 296 m² 
 
DATACIÓ: 2004 
 
AUTOR: Juan Carlos López González 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat.          
Façana:       Totxo manual massís i pedra natural 
Coberta:       Plana amb rajola ceràmica 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta massissa d’Iroko i xapa metàl·lica “cortén” 
 

 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Avinguda 315     (Font gràfica: Carla López Arnau) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)                                                      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 315, 7                                      E74-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La biblioteca nova municipal és segurament l’equipament 
urbà actual, icona cultural, més important del nostre municipi. 
Es troba a les faldes del turó del castell formant façana amb 
“Can Roca de Baix” edifici catalogat al patrimoni arquitectònic 
de la ciutat. L’edifici es desenvolupa en tres plantes. 
La seva forma en “L” li permet crear un gran espai o plaça 
davant d’ell. Tota la planta baixa està rematada amb un gran 
voladís de formigó armat i les dues plantes superiors son 
totalment vidriades protegides al sol per grans lames verticals 
d’alumini de diferents colors, predominant els colors 
verdosos, que recorden els lloms dels llibres d’un prestatge. 
L’edifici és ampli, modern i està equipat al servei del ciutadà. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   7a 

         Equipaments comunitaris i dotacions 
Expedient :     2009/036049 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
El seu nom és agafat de l’antiga biblioteca situada a Can 
Roca. Disposa d’una superfície útil de 4.021 m², contra els 
900 m² que tenia l’antiga, i va costar 6 milions d’euros. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Centre 
Adreça: Carrer Bisbe Urquinaona, 19 
Coordenades UTM:   X: 414407.91 Y: 4570666.81 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: 4021 m² 
 
DATACIÓ: 2009 
 
AUTOR: Josep Muxart i Escala 
 
ÚS          Original: Cultural Actual: Cultural 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGGj     JjXjGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJG JJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Vidre protegit amb lames d’alumini 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta de pi a tanques i terres exteriors  
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del C. Bisbe Urquinaona (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Biblioteca Ramón Fernández Jurado E75-CE



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar Aïllat de una única planta que crida 
l’atenció pel tipus de materials utilitzats, la seva forma i la 
seva distribució en planta. Formalment està composta per 
petits cubs que s’agrupen entre ells formant els diferents 
espais habitables de la casa. La seva agrupació es produeix 
sense passadissos ni espais entremitjos. Els dos espais 
centrals són l’estudi i la sala d’estar la qual disposa d’una 
claraboia central que dona il·luminació i ajuda al control 
tèrmic de la casa. 
Destaquen els materials utilitzats (blocs de termo-argila a 
façanes, coberta enjardinada, fusteria de fusta amb vidres de 
baixa emissió, renovació d’aire controlada a la claraboia, 
etc..) que fan de l’obra un exemple d’habitatge amb un gran 
respecte ambiental. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’estudi “Harquitectes” ha rebut el premi “Catalunya 
Construcció 2015” i premi “FAD d’opinió d’arquitectura 2015”.  

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 301, 69 
Coordenades UTM:   X: 413675.37 Y: 4570308.32 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2012 
 
AUTOR: “Harquitectes” (David Lorente Ibáñez i altres) 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG   j  j JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGjXjGGJGJGJGJJ       JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Parets de càrrega 
Façana:       Bloc ceràmica alleugerida “Termo-argila “ 
Coberta:       Plana enjardinada 
Fusteria:       Fusta massissa castanyer 
Altres:           Vidres de baixa emissió tèrmica 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)     Fotografia des de la coberta enjardinada (Font gràfica: Xavier Glez.) 

Plànol d’Emplçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 301, 69                      E76-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 

124 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis amb una planta soterrani. L’habitatge s’ubica a la 
part més alta de la parcel.la, és a dir, a prop de l’av. 320.  
Tots els accessos es fan junts per l’av. Diagonal, tant el 
vianant com el de vehicles. La façana a l’av. 320 és cega 
sense obertures i folrada de pedra. La casa s’obre a partir 
d’aquest mur cap a l’Est en forma de ziga-zaga amb cossos 
blancs molt oberts formant unes terrasses orientades a Sud i 
Est aprofitant les millors vistes.  
A la planta baixa trobem les zones de dia com l’estar-
menjador i cuina connectats amb el jardí i la piscina. A la 
planta primera s’ubiquen els dormitoris i l’estudi.   
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2013/049749 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La parcel.la forma part d’una segregació de terreny feta de la 
parcel.la mare on es troba la “Torre Fael”, obra catalogada al 
Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda Diagonal, 82 
Coordenades UTM:   X: 413400.06 Y: 4569994.76 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: - m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2013 
 
AUTOR: Josep Valverde Campos 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars i forjats de formigó armat  
Façana:       Estuc llis blanc 
Coberta:       Plana no transitable  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Baranes de vidre  
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de l’Av. Diagonal        (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplaçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda Diagonal, 82                     E77-MO 



 

“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
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CURS 

2016/2017	

 

125 
 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis amb una planta soterrani. L’accés principal a la 
casa es fa per un passadís-distribuïdor que divideix la planta 
baixa en zona de dia (cuina i estar-menjador) i zona de nit 
amb dormitoris que travessa la casa fins al jardí amb piscina. 
La façana principal de pedra natural blanca no identifica els 
espais de l’interior sinó que s’esforça per donar una imatge 
controlada cap a la Plaça de la Lluna (falsa façana). 
A les façanes juga amb diferents materials com la pedra 
natural blanca “capri” fusta massissa d’Iroko i l’alumini lacat. 
Crida l’atenció el disseny de la tanca exterior i el jardí exterior 
a l’accés de l’habitatge. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

          Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
L’arquitecte Josep Valverde Campos ha realitzat nombroses 
obres al municipi, moltes d’elles per l’Ajuntament de 
Castelldefels com la reforma de Cal Ganxo, La Guaita, etc.. 
 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 300, 55 
Coordenades UTM:   X: 413882.35 Y: 4570308.83 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: 397 m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2014 
 
AUTOR: Josep Valverde Campos 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat  
Façana:       Revestiment de pedra natural blanca 
Coberta:       Plana amb rajola ceràmica 
Fusteria:      Alumini lacat 
Altres:          Fusta massissa d’Iroko i alumini 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des de la Plaça La Lluna      (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 300, 55               E78-MO 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat desenvolupat en planta baixa i 
planta pis amb una planta soterrani. 
La casa s’ubica en una parcel.la de reduïdes dimensions a 
una zona residencial però amb un edifici plurifamiliar de 
varies plantes molt degradat al seu costat Est. 
Formalment destaca un gran mur opac sense obertures 
sobre el que es recolzen totes les dependències de la casa i 
que actua com un tap visual que dona intimitat a la casa i el 
preserva de totes les vistes des de l’Est obrint-se cap a la 
façana Oest i el jardí a Sud on s’ubica la piscina. 
Les formes són molt geomètriques i de línies rectes amb 
obertures molt bé estudiades. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
 
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10  

        Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
La fusta utilitzada a la façana principal i al terra de la piscina 
és fusta massissa de bambú que destaquen sobre la pedra i 
el revestiment continu de la façana de color blanc. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 310, 13 
Coordenades UTM:   X: 413815.27 Y: 4570265.2 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada)  
Sup. Parcel·la: 433 m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2014 
 
AUTOR: Juan Carlos López González 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lics circulars 
Façana:       Pedra natural “capri” i estuco continu llis 
Coberta:       Plana  
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Fusta massissa  
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del jardí de la casa         (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 310, 13              E79-MO 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Habitatge unifamiliar aïllat situat a la cantonada entre les 
avingudes 315 i 316, totes dues de dimensions reduïdes. 
L’accés a l’habitatge es fa per l’av. 315 de topografia plana i 
l’accés de vehicles per l’av.316 amb forta pendent cap a mar. 
La casa en forma de “L” dona façana als dos carrers. La casa 
es tanca deliberadament als seus veïns per obrir-se al seu 
interior amb vistes al seu jardí privat i al mar. 
Formalment la ”L” està format per un cos lineal de dues 
plantes de color blanc amb un cub de “fusta” al centre. 
Aquest últim alberga les zones comuns i de dia com l’accés, 
l’estar-menjador, l’estudi, el gimnàs i les escales. 
Les obertures a carrer son estretes i llargues sobre 
paraments continus, mentre que les obertures a l’interior de 
parcel.la són generoses amb paraments discontinus. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Pla General Metropolità PGM 
  
Classificació: Sòl urbà 
Qualificació:   20a/10 

         Ordenació en edificació aïllada unifamiliar 
Expedient :     2007/027406 
Catàleg:           Element arquitectònic no catalogat 
 
FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Arxiu Municipal de Castelldefels 
Direcció General del Cadastre 
Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Altres (Veure bibliografia) 
 
DADES D’INTERÉS 
 
Totes les façanes son ventilades acabades amb peces 
ceràmiques de gran format rigorosament modulades. 

LOCALITZACIÓ 
 
Barri:     Montmar 
Adreça: Avinguda 316, 42 
Coordenades UTM:   X: 413258.42 Y: 4570289.8 
 
DADES CADASTRALS 
 
Referència cadastral: (Edificació no registrada) 
Sup. Parcel·la: 999 m² Sup. Construïda: - m² 
 
DATACIÓ: 2014 
 
AUTOR: Juan Carlos López González 
 
ÚS          Original: Residencial Actual: Residencial 
 
JUSTIFICACIÓ (Raó d’inclusió): 
 
ARQUITECTÒNIQUES            HISTÒRIQUES               SOCIALS K  
GJGLÑjXjJJJJJJJJGGGGJG        GGJGGGGGGGG     JGJGGGGG 
 
PAISATGÍSTIQUES              MEDIAMBIENTALS           ALTRES 
       GJGJGJGJGJGJGJG      G  JGJGGGJGJGJGJJ    JGJGJG 
  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Façanes: Bo  Cobertes: Bo Interiors: Bo 
 
ELEMENTS CONTRUCTIUS 
 
Estructura:   Pilars de formigó armat i metàl·lics  
Façana:       Ventilada amb ceràmica de gran format. 
Coberta:       Plana no transitable 
Fusteria:       Alumini lacat 
Altres:           Tanca d’acer i formigó armat 
 

 
 

Plànol de Situació  (e: 1/100.000)      Fotografia des del jardí de la casa       (Font gràfica: Carla López) 

Plànol d’Emplçament  (e: 1/1500)      Document de l’Arxiu Municipal de Castelldefels 

Habitatge Avinguda 316, 42                         E80-MO 
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6. LOCALITZACÓ OBRES D’INTERÉS AL GOOGLE MAPS 
 

Després d’identificar i analitzar els elements arquitectònics d’interès constituents de 

l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels he ubicat, amb l’ajuda de Google 

Maps, cada element amb la seva fitxa corresponent al plànol de Castelldefels. D’aquesta 

manera, he creat un inventari visualment molt senzill a l’abast de tothom. 

   

En aquest, hi trobem un mapa de Castelldefels amb els punts d’interès situats i una llegenda 

que els identifica. 

Cada icona del mapa representa un element inclòs a l’inventari. Es respecta el mateix codi 

d’identificació segons el període històric al qual pertanyen, ordre cronològic i barri on s’hi 

troba.1 

Segons el tipus d’icona es diferencien entre els elements catalogats i el que no ho són : 

 Elements catalogats    Elements no catalogats 

Els elements estan estructurats en diferents capes per poder veure al  mapa cadascuna de 

les èpoques per separat. Cal deixar premut el botó del tic del període històric que es vol 

veure. 

   

                                                            
1 Veure apartat 4.1 
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S’accedeix a les fitxes, respectives, clicant a la icona del mapa o al nom de la llegenda. 
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Pots trobar l’enllaç 

<https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?hl=ca&authuser=1&mid=1DUFefCkLsPUyR5

eF93H8qu3zoNQ&gt> al meu blog “EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 

CASTELDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.”: 

<https://inventaridelpatrimoniarquitectonicacastelldefels.wordpress.com/> 
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7.  CONCLUSIONS        
Molt gran ha estat l’esforç i les hores invertides per aconseguir els objectius que vaig 

plantejar-me a l’inici d’aquest treball. Ha estat un recorregut molt llarg, gairebé nou mesos 

des de que vaig escollir aquest tema. En el transcurs del temps he experimentat tot tipus 

d’emocions. Il·lusió, eufòria, satisfacció, fatiga, estrès, i fins i tot por, perquè  no ha estat un 

camí gens fàcil. A mesura que desenvolupava el treball veia el final cada cop més lluny 

havent d’encoratjar-me en moltes vegades per poder tractar la quantitat d’informació, el 

gran volum de dades a sintetitzar i la complexitat d’alguns termes urbanístics amb els que 

no estava familiaritzada.  

També ha estat molt laboriós el procés d’obtenció de les dades necessàries per il·lustrar i 

redactar l’inventari: la gestió, element a element i expedient a expedient, de la quantitat 

d’informació i de plànols trobada a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament duta a terme durant els 

mesos d’estiu; i la dificultat de trobar la visió més representativa de cada element d’interès 

arquitectònic recorrent els diversos carrers del municipi i plasmar-la en una fotografia. 

Malgrat aquestes situacions que han marcat el transcurs d’aquest treball, ha estat un plaer 

endinsar-me en els edificis i arribar a descobrir la memòria i la identitat de la meva ciutat 

mitjançant el seu Patrimoni Arquitectònic. 

La realització d’aquest treball no només m’ha aportat la sensació de satisfacció un cop 

enllestit el projecte sinó també l’adquisició de nous coneixements. Per entendre molts 

aspectes urbanístics he hagut de conèixer per una banda el “Pla General Metropolità” PGM 

que regula les normes urbanístiques, ordenances d’edificació i rehabilitació de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona des de l’any 1976; i per un altre el “Catàleg i Pla Especial de 

Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels” i saber els 

mecanismes de la seva redacció, aprovació i posterior compliment. 

Com a aspectes positius cal destacar l’oportunitat de conèixer a diferents professionals 

especialistes en història i patrimoni arquitectònic de Castelldefels que sense dubte ha estat 

una experiència molt satisfactòria i sense aquest ajut m'hauria estat molt difícil portar 

endavant aquest estudi tan àvid per la ciutat. En especial, agrair el suport tècnic i  fins i tot 

humà rebut per un dels membres del GREHIC, que em va sorprendre molt gratament, amb 
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la publicació feta al butlletí Núm. 50 “El Torreó” de l’entrevista que li vaig fer. (veure Annex 

10.2). 

No obstant, l’aportació més enriquidora ha estat l’aprenentatge de veure realment la meva 

ciutat, és a dir, quan passejo pels carrers de Castelldefels sóc incapaç de mirar sense veure 

l’interès arquitectònic que emmagatzemen molts dels edificis dels seus carrers. 

Arrel del meu treball de recerca he pogut treure les següents conclusions : 

o El Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels és part de la cultura que ens identifica 

com a poble, i que ens dóna a conèixer uns valors del passat; uns valors que són 

resultat de les transformacions que els seus habitants han fet a través dels segles 

sobre el medi que han viscut. I és també un mitjà per a interpretar el nostre present 

i projectar el nostre futur.  

 

o Els seus edificis rebel·len el desenvolupament i l’evolució de la ciutat amb el pas del 

temps, des dels seus orígens fins l’actualitat. Els esdeveniments històrics que més 

han influït en la ciutat i les seves obres arquitectòniques més representatives de cada 

època han estat: 

 

o La Prehistòria i l’Antiguitat: 300.000 aC al s. IV (A01 - A07) 

La Cova del Rinoceront ens parla de l’ocupació d’homes de neandertal  al 
nostre territori i la presència ibèrica i romana, al recinte del castell.  
 

o Època medieval: s. V al s. XV (B08 – B15) 
L’assentament costaner de Castelldefels oferia un punt estratègic fàcilment 

accessible. Es construïen torres de guaita que basaven el seu sistema 

defensiu en el contacte visual d’una torre a l’altra.  

El primer castell de Castelldefels data de l’any 967 i juntament amb l’Església 

de Sta. Maria del castell van donar a la ciutat la primera identitat comunitària.  

 
o Edat Moderna: s. XVI al s. XVIII (C16 – C29) 

Castelldefels està indefiniblement lligat als masos que acollien la població del 

territori des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX. Aquestes dades denoten la 

importància que per a la vida social i econòmica del nostre municipi han tingut 
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les masies, que no només eren habitatges, sinó que eren un conjunt 

d’edificacions (corrals, torre, etc.), és a dir, explotacions agràries i ramaderes 

formades per un conjunt indissociable de famílies, edificis i terres vinculades 

a un règim socioeconòmic de tipus senyorial. 

L’explotació del mar, en menor mesura, també ha estat present en la història 

de la ciutat. Les botigues o barraques eren les cases dels pescadors. 

 
o Època Contemporània: s. XIX al 1985  (D30 – D50)  

El tren apropa l’interès inversor de la burgesia barcelonina cap a Castelldefels 

i apareix una nova relació amb la metròpoli. La construcció de l’Estació del 

Ferrocarril, juntament amb l’Església de Santa Maria, formaran un eix sobre 

el que es defineix el nou centre neuràlgic del poble.  

Després de la Guerra Civil, les segones residències d’un Castelldefels que 

esdevé ciutat de vacances ocupen noves ubicacions del terme municipal de 

les quals tenim bons exemples. Es van crear autèntics barris de caràcter 

residencial per a esbarjo de cap de setmana i estival de molts barcelonins; la 

zona de la Pineda o de Montmar en són dos exemples. 

            
o Últims anys: 1985 al 2016 (E51 –E80) 

Castelldefels s’havia obert a la possibilitat de viure en democràcia i va haver 

voluntat política de dotar la ciutat de bons equipaments docents, esportius, 

religiosos i culturals.  

L’últim exemple ha estat el campus universitari de la UPC, sense dubte un 

exemple  d’eficiència energètica i respecte ambiental que marca un abans i 

un després a la construcció i que afronta amb optimisme les dues grans crisis 

existents a l’actualitat: la econòmica i la mediambiental. 

 

o L’actual “Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni 

Arquitectònic de Castelldefels” és redactat l’any 1985 i aprovat per l’Ajuntament l’any 

1987. Respecte aquest cal ressaltar el següents fets: 

 

 L’última obra d’interès arquitectònic que recull aquest data de l’any 1968. 
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 Existeixen obres catalogades que ja no existeixen, han deixat de tenir interès 

arquitectònic o bé han desaparegut. 

 Existeixen obres fins l’any 1968, com la Cova del Rinoceront, el Forn de Calç, 

La Guixera i d’altres, que no estan recollides en aquest Catàleg i són de gran 

interès històric per la ciutat.  

 Especial menció cal fer a la no inclusió dintre de les obres catalogades de El 

Pont de la Corredera Mestra, icona que va representar un fet històric a la 

ciutat: la “rompuda de les marines” al segle XVIII i la consegüent dessecació 

que representà el guany de la batalla de la població a les malalties transmeses 

pels mosquits i alhora disposar de terra per conrear i crear riquesa. 

 El manteniment i conservació dels edificis catalogats de propietat municpal 

suposen una gran càrrega per l’Ajuntament, molts cops econòmicament 

insostenible.  

 L’Ajuntament, també encarregat de vetllar pel Patrimoni Arquitectònic de 

propietat privada, es troba molt sovint amb dificultats per què els titulars 

compleixin les tasques de conservació dels seus immobles catalogats. 

 

o Cal una urgent revisió i actualització de l’actual “Catàleg i Pla Especial de Protecció 

i Rehabilitació del  Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels” que per diverses raons 

s’ha quedat incomplert i obsolet. 

  

o L’inventari de les 80 obres d’interès arquitectònic que recull aquest treball és el punt 

de partida per començar la revisió i actualització del “Catàleg i Pla Especial de 

Protecció i Rehabilitació del  Patrimoni Arquitectònic” que la ciutat de Castelldefels 

mereix, fet que des d’aquí reivindico als nostres polítics.  

 

 

 

Descobreix el llegat del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels, memòria i identitat de 

la meva ciutat:  <https://inventaridelpatrimoniarquitectonicacastelldefels.wordpress.com/> 
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8. GLOSSARI                                                 

 

Absis: És una construcció adossada a la nau o les naus d'una església o temple, 

normalment de forma semicircular, tot i que n'hi ha de quadrangulars (absis carrats) i 

poligonals. Acostuma a ser cobert amb una volta (sovint de quadrant d'esfera) i acostuma 

a trobar-se darrere de l'altar formant capelles. 

Arc adovellat: Un arc és un element constructiu estructural lineal de directriu corba, que 

permet cobrir un buit sense que es produeixin esforços de flexió ni tracció. La seva utilitat 

principal és la de salvar llums relativament elevades amb peces petites anomenades 

dovelles , d’aquí el seu nom. 

Arc carpanell: Es coneix com arc carpanell  al tipus d'arc rebaixat simètric que es forma a 

partir d'ell, amb l'afegit de petits arcs en els extrems; arcs que tenen el seu centre en la línia 

d'imposta per aconseguir en ells una forma arrodonida.  Format per tres, cinc o més arcs 

de circumferències consecutives, sempre imparells. 

Arquitectura neoromàntica: És un estilo arquitectònic, emmarcat en la corrent de l’ 

historicisme, que va aparèixer al segle XIX i fou utilitzat fins a les primeres dècades del 

segle XX i que es basa en la lliure reinterpretació de l’estil romànic vigent durant l’Edat 

Mitjana europea, entre els segles  XI y XIII. 

Arrebossat: L'arrebossat és el revestiment exterior de parets i murs fet a base de morter i 

aigua, sorra i calç o simplement ciment, que s'aplica, en una o més capes, a un parament 

irregular. És un tipus d'acabat continu amb la finalitat de millorar l'aspecte i les 

característiques de les superfícies de murs, envans i sostres. 

Art-Decó: L'art déco va ser un moviment de disseny popular a partir del 1920 fins al 1939, 

la influència del qual s'estén fins als anys 50 en alguns països, afectant les arts decoratives 

com ara l'arquitectura, disseny interior, i disseny gràfic i industrial, també les arts visuals 

com ara la indumentària, pintura, gravat, escultura i cinematografia.  
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Brancal: El brancal o muntant és cada una de les dues peces d'una obertura que 

disposades verticalment, a ambdós costats seus, sostenen una llinda, un arc o les 

arquivoltes situades sobre seu. 

Carreu: És una pedra tallada, comunament en forma de paral·lelepípede rectangular, per 

a la construcció de murs, pilars, etc. 

Corten: L'acer patinable és un tipus d'acer realitzat amb una composició química que fa 

que la seva oxidació tingui unes característiques particulars que protegeixen la peça 

realitzada amb aquest material enfront de la corrosió atmosfèrica sense perdre pràcticament 

les seves característiques mecàniques. Sovint se'l coneix també com a acer Corten que és 

la denominació de la marca comercial Cor-Ten. 

Danès i Torras: Josep Danès i Torras (1891-1955) va ser un arquitecte català. estudiós de 

l'arquitectura popular catalana. La seva principal contribució va ser descobrir en la 

masia  una  estructura  arquitectònica  basada en tres cossos i una sala central, 

esdevinguda una constant arquitectònica invariable al llarg dels  segles  XVI-XX.   

Dovella: És una peça trapezoïdal feta servir en la construcció d'arcs i voltes que, en ser 

més estreta d'un costat que de l'altre, fa funció de cunya i distribueix les forces dels murs 

que hi ha a sobre dels arcs. 

Encavallada: És una armadura de forma triangular formada de bigues entrellaçades. 

Serveix per sostenir les bigues d’un sostre a dues vessants. 

Època Juràssica: El Juràssic és el període geològic que abasta el temps entre el final del 

Triàsic, fa 201,3 ± 0,2 Ma (milions d'anys), i l'inici del Cretaci, ~145 Ma. 

Estil bizantí: És l'estil arquitectònic que va estar vigent durant l'Imperi bizantí (Imperi Romà 

d'Orient) des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident en el segle V. 

Estuc: és una pasta de gra fi composta per algeps, pols de marbre (a vegades) i cola, que 

s'endureix quan s'asseca i s'utilitza sobretot per a lluir parets i sostres cobrint materials 

menys atractius visualment de construcció com ara ciment, pedra, rajola o fang. 

Façana ventilada: És un sistema constructiu de tancament exterior formatper una fulla 

interior, una capa aïllant, i una fulla exterior no estanca. Aquest tipus de façana permet 
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acabats gran durabilitat i de gran qualitat, i ofereix bones prestacions tèrmiques, malgrat el 

seu preu elevat.  

Finestra geminada: Una bífora, finestra biforada o finestra geminada és una finestra amb 

dues obertures, dividides verticalment per una columneta o pilastra central anomenada 

mainell, sobre la qual se sostenen dos arcs, de mig punt o apuntats. 

Fogatge: Era un impost directe creat en l'època de Pere III. A vegades s'anomena 

genèricament fogatge també el fogatjament, el document emprat per a distribuir-lo 

geogràficament. 

GATCPAC: El GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de 

l'Arquitectura Contemporània) fou un moviment arquitectònic desenvolupat a Catalunya als 

anys 1930, coincidint amb la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure 

l'arquitectura d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb els corrents 

europeus que es desenvolupaven aleshores. 

GREHIC: El Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC) ha estat fundat 

l’any 2000 i té per finalitat principal el desenvolupament, l’estudi, la investigació, la 

divulgació i el foment dels valors culturals, particularment en el camp de la història, 

l’arqueologia, la bibliografia, el patrimoni artístic i arquitectònic i la literatura. El seu objectiu 

és fomentar el coneixement de la història de Castelldefels en tots els seus àmbits i períodes, 

i vetllar per la conservació del patrimoni històric i artístic de la vila. 

Ipé: Fusta obtinguda dels arbres del gènere “Tabebubia”, espècie d’arbre natiu de la zona 

intertropical d’Amèrica. La seva fusta s’utilitza especialment a la construcció exterior per la 

seva duresa, pes, resistència a l’aigua i també al foc.  

Iroko: Arbre de l’espècie “Milicia” que arriba a 30-40 m d’alçada i diàmetre entre 1-1,5 m² 

que es troba a al centre i est d’Àfrica. És una fusta densa, dura, estable y molt resident a la 

putrefacció i l’atac dels insectes. És una fusta excel·lent per a tarimes interiors i exteriors.   

Llambordes: Són pedres o blocs de forma rectangular que es fan servir per construir 

paviments. El material més utilitzat per fer-ne ha estat, històricament, el granit, per la seva 

gran resistència i la facilitat per al tractament. Les seves dimensions solen ser de 20 cm de 

llarg per 15 cm d'ample, cosa que en facilita la manipulació amb una sola mà. 
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Llinda: És un element estructural horitzontal que descansa sobre dos muntants o 

rebranques. És l'element superior que permet obrir forats en els murs per conformar portes 

i finestres. 

Mamposteria: És el sistema tradicional de construcció que consisteix en pujar murs i 

paraments mitjançant la col·locació manual d’elements o materials denominats 

“mampuestos” que poden ser totxos, blocs prefabricats o pedres tallades regularment o no. 

Aquest sistema permet un gran estalvi de material i genera façanes portants o de càrrega 

de gran alçada.  

Matacà: Element arquitectònic en una muralla o torre de defensa emprada com a lloc segur 

des del qual els defensors poden mirar i atacar l'enemic.  

Mur cortina: Es tracta d'una tipologia de façana utilitzada abastament en la majoria 

d'edificis d'oficines. És la imatge habitual dels edificis que anomenem amb "façana de vidre" 

i que donen aquesta imatge tan típica de les ciutats amb gratacels a les nits. Se l'anomena 

“mur cortina” perquè és molt lleuger i l'estructura del mur cortina s'aguanta penjada per la 

part superior. 

Nivell freàtic: El nivell freàtic correspon al lloc on es troba l'aigua subterrània. En aquest 

nivell la pressió d'aigua de l'aqüífer és igual a la pressió atmosfèrica. 

També es coneix com a capa freàtica, mantell freàtic, napa freàtica , napa subterrània , 

taula d'aigua o simplement freàtic. 

Pedra capri: Pedra sedimentària, calcària, composta de carbonat càlcic, duresa mitjana, 

homogènia de color blanc i veig que per la seves característiques s’utilitza al mon de la 

construcció, especialment a les façanes. A Espanya es troben a la ciutat de Cabra 

(Còrdova).  

Pedra marès: El marès és una roca sedimentària detrítica composta per grans de sorra 

cohesionats per un ciment natural de carbonats. Es forma per fossilització de les dunes. 

Fou molt emprat en la construcció d'edificis i murs de tancats de finques. 

Pedra Sant Vicens: Pedra sedimentària, calcària, composta de carbonat càlcic, duresa 

mitjana, de color gris fosc i terròs amb molts nummulites  que per la seves característiques 
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s’utilitza al mon de la construcció. Rep aquest nom perquè es troben a les canteres de Sant 

Vicens de Castellet (Barcelona). 

Peiró: El Peiró és un exemple de tipologia de segona residència que ja el trobem resolt en 

algunes obres d'en Danès i Torras L'altra construcció és l’habitatge dels masovers 

d'estructura clàssica quant a pagesia. 

Pedra Solhofen: És una pedra calcària de gra molt fi que es troba en les pedreres de la 

ciutat de Solnhofen, Baviera (Alemanya). Es caracteritza per la conservació en excel·lents 

condicions de fòssils d'Archaeopteryx del Juràssic. 

Planta Creu Llatina: En arquitectura hi ha una forma de planta anomenada de creu llatina. 

Correspon al disseny utilitzat en les esglésies en què el braç major (que forma una línia que 

va des del pòrtic principal a l'absis, passant per l'atri i l'altar major) té major longitud que el 

braç menor o transsepte, mentre que quan totes dues tenen la mateixa longitud es parla de 

planta de creu grega, un dels models de planta centralitzada, molt habitual a l'arquitectura 

bizantina. 

Plistocènic: És una època geològica que comença fa 2,59 milions d’anys i finalitza 

aproximadament en el 10000 a. C., precedida pel Pliocènic i seguida pel Holocènic. 

Policarbonat cel·lular: El policarbonat cel·lular és un material translúcid i aïllant que ofereix 

molts avantatges en la seva utilització. És un excel·lent aïllant tèrmic i difícilment inflamable. 

S’ utilitza en cobertes, claraboies, façanes, parets divisòries, hivernacles, retolacions, 

instal·lacions esportives, voltes, lucernaris , centres comercials … 

Termoargila: Són blocs ceràmics alleugerits, fabricats amb la barreja d’argila amb additius 

que es gasifiquen a la cocció, amb perforacions entre el 25% i 45%, de baixa densitat, amb 

unes característiques especials d’aïllament. 

Totxo massís:  És una peça en forma de prisma rectangular, sense forats, feta d'argila 

cuita en unes instal·lacions especials anomenades "bòbiles". Les seves dimensions 

habituals són de 14x29x5,5 cm. 
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Totxo mecànic: És un maó fet a fàbrica amb unes condicions mecàniques i d’absorció 

d’aigua específiques amb tonalitats i textures diferents.   Les seves dimensions habituals 

són de 14x29x5,5 cm. 

U-glass: Perfil de vidre colat (armat o sense armar), amb secció en forma d'"U" de gran 

rigidesa, el qual permet la construcció de grans paraments sense necessitat d’interposar 

perfils metàl·lics. El seu disseny permet de resoldre problemes constructius complexos i 

arribar a solucions funcionals d'alt valor estètic. La “U” és de 41x262x41 mm, té un gruix de 

6 mm i poden arribar a tenir una  llargada màxima de 6 m. 

Volta de canó: És aquella generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix 

longitudinal. S'empra per a cobrir espais longitudinals, com les naus de les esglésies. Va 

ser molt utilitzada en l'arquitectura romana i després en la preromànica i romànica. 

Volta de mig punt: La volta de canó és aquella generada pel desplaçament d'un arc de 

mig punt al llarg d'un eix longitudinal. S'empra per a cobrir espais longitudinals, com les 

naus de les esglésies. Va ser molt utilitzada en l'arquitectura romana i després en la 

preromànica i romànica. El seu nom prové del fet que la seva forma bàsica és un cilindre 

(canó) partit per la meitat. 

Volta mocador: La volta bufada o volta de quatre punts és la que resulta de seccionar 

l'hemisferi d'una cúpula esfèrica amb quatre plans verticals que delimiten el quadrat inscrit 

en la circumferència base d'aquest hemisferi, és a dir la base de la cúpula. Rep també el 

nom popular de "volta de mocador" per la seva semblança amb la forma inversa a la que 

adquireix un mocador mullat penjant dels seus vèrtexs. 

Volta rebaixada:  La volta catalana o de maó de pla es realitza disposant els maons per la 

part plana, és a dir, per la cara de superfície més gran formada pel llarg i el través del maó, 

la qual cosa fa que sigui molt més lleugera que les voltes construïdes amb altres mètodes 

o sistemes constructius. Els tipus més corrents són, geomètricament, voltes cilíndriques 

amb l'arc directriu rebaixat, o una voltes de quatre punts amb arc generatriu i l'arc directriu 

rebaixats, anomenades “voltes rebaixades”. 
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10.  ANNEXOS                                                 

 

10.1 Entrevistes 

10.1.1 Fernando Álvarez Prozorovich. 

Fernando Álvarez és arquitecte i doctor en arquitectura. També, és professor 

d’Història de l’Art i de l’Arquitectura II i professor del Màster Oficial de Teoria i 

Història de l’Arquitectura a l’ETSAB-UPC. A més de coordinador del Programa de 

Doctorat del Departament de Composició arquitectònica i director del Màster en 

Restauració de Monuments, és autor de diversos estudis històrics-tècnics i projectes 

per la restauració d’edificis històrics i catàlegs de patrimoni històric arquitectònic. 

És coautor dels llibres : “La Ricarda”, Antonio Bonet; “El Poblat Hifrensa”, Julián 

García Núñez, “Arquitecturas desplazadas del exilio español”, Archivo Crítico 

Modelo Barcelona; autor d’articles en revistes especialitzades en arquitectura i 

urbanisme com Quaderns, DC, DPA (Departament de Projectes arquitectònics), 

Vitruvius, Summa, Tectónica i Documenta, entre d’altres. Molt amablement em va 

rebre al seu estudi d’arquitectura al seu domicili el 6 de Juliol de 2016, on va ser 

entrevistat. 

 

 

P: Quin és el seu nom complet? 

 

R: Fernando Álvarez Prozorovich 

 

 

P: Quina és la seva titulació acadèmica? 

 

R: Arquitecte i doctor en arquitectura per la UPC (ETSAB Barcelona)  
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P: Actualment desenvolupa alguna tasca relacionada amb l’arquitectura a 

nivell públic o docent? 

 

R: Sóc professor de la UPC, a Història de l’arquitectura II, és a dir, història del s. XIX 

i XX fins els 90 i continuo exercint l’arquitectura com a professional a una escala no 

comercial, per entitats públiques o clients relacionats amb el patrimoni arquitectònic, 

la meva especialitat.  

 

 

P: Quina matèria imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona? 

 

R: Imparteixo l’assignatura optativa: “Arquitectura i industria” (reflexió sobre la relació 

entre processos d’industrialització i d’estandardització) al Grau d’Arquitectura i també 

dono una altra optativa al Màster: “Arquitectures en arquitectures”, (actuació de 

l’arquitecte en un edifici existent). 

Relacionant aquesta assignatura amb la música seria com interpretar a Bach amb 

algun conjunt d’instruments que no existien en aquella època. És a dir, tot allò que 

resulti un canvi en l’original. 

 

 

P: Molt breument, podria definir què és l’arquitectura? 

 

R: L’arquitectura té a veure amb el més elemental.  

Es pot dir que és una eina que et permet viure al medi on t’ha tocat estar. Quan dic 

eina no em refereixo simplement a un fet utilitari. Si vius al mediterrani l‘arquitectura 

és una, si ets a la Patagona és una altra de si ets al Matogrosso és una altra. Té molt 

a veure amb els medis que la humanitat desenvolupa per relacionar-se amb el seu 

medi.  

La roba és arquitectura. Tot el que ens envolta és arquitectura. De fet em costa 

diferenciar on no hi ha arquitectura.  
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P: Com a veí de Castelldefels és coneixedor del llegat arquitectònic del 

municipi? 

 

R: Conec el Patrimoni Arquitectònic Modern de quan vaig col·laborar amb Javier 

Clemente Hernández al seu llibre “Castelldefels”. 

Els aficionats no professionals a la història de l’arquitectura i el patrimoni, 

normalment ho entenen com un patrimoni físic relacionat amb allò antic. Ningú dubta 

que el castell o les torres de guaita en formen part perquè, ho vinculen amb l’antic, 

amb allò respectable. Però, en realitat, el patrimoni comença la setmana passada. 

Alguna cosa feta fa un any pot ser patrimoni perquè comença a establir o canviar 

relacions entre les persones als llocs.  

Ha canviat la idea de patrimoni. Abans només es referia a uns objectes i ara tenim 

una visió molt més amplia. Per tant, hi ha patrimoni antic, històric que esta allà i inclús 

utilitzem. Les runes no les utilitzem, el castell s’ha pogut restaurar. A mi m’ha 

interessat el tema de les torres perquè em recorda un sistema de defensa, tant de la 

natura com dels enemics i les runes i expliquen com van ser les relacions en aquella 

època.  

 

 

P: Creu que existeixen a Castelldefels bons exemples d’obres d’arquitectura? 

 

R: Jo crec que sí. 

Jo vaig venir a viure a Castelldefels fa uns 30 anys. En aquells temps jo intentava fer 

el que jo considerava bona arquitectura. Mirava el que feien altres i no era fàcil trobar 

el que jo considerava bona arquitectura.  

Dissenyava cases de coberta plana i la gent volia cobertes a dues aigües. Les 

persones que s’havien tret el títol com a arquitectes acceptaven els encàrrecs de la 

gent quan els indicaven amb les mans com volien la casa, acabada en punxa. 

Aquestes persones no guiaven als clients, és a dir, es limitaven a realitzar allò que 

els demanaven en comptes de guiar-los cap a una millor arquitectura. Més tard, van 
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aparèixer arquitectes més joves com el teu pare Juan Carlos López, el Guillermo 

Munuera i pocs més. Gent que es preocupava en fer les coses bé. 

Des d’aleshores, el perfil de Castelldefels ha canviat molt. Es podien dividir els clients 

en dos tipus: la gent que buscava el mar d’una manera culta i exquisida i la gent que 

venia al municipi a treballar. Això donava com a resultat una societat on predominava 

el treballador.  

Per tant, existeixen bons exemples d’arquitectura? Sí. Molts? No. En relació a què 

els podem comparar? Amb els municipis propers com Gavà, Viladecans i Sant Boi. 

Tot i ser parells a Castelldefels, tenen el casc antic més format que Castelldefels, 

que en canvi, és més modern. Tots consten de bons exemples d’arquitectura per 

diferents raons. 

 

 

P: Podria anomenar alguna obra d’arquitectura a destacar de cada un dels 

nivells: històric, d’autor, d’interès local i d’interès ambiental? 

 

R: Cronològicament trobem les torres i el castell que ambientalment estan millors 

situats. Si tu mires Castelldefels des de la muntanya al mes de gener quan el sol va 

molt baixet, l’últim punt que s’il·lumina és el castell i el conjunt on es situa Vistalegre. 

El castell va tenir tot el temps del mon per decidir on s’havia de situar. Els de 

Vistalegre per altres raons, perquè eren pobres, van decidir estar allà per instint 

animal, per la calor. La resta de la ciutat està planejat amb més seny.  

Com arquitectura significativa tenim l’Església de Sta. Maria. No és l’obra més bona 

de Sagnier però tenia l’Església de client. L’any 1900 va ser un altre moment 

significatiu per la compra del castell per Manel Girona. I també l’Estació del 

ferrocarril, malgrat l’edificació dolenta del seu voltant. 

A nivell específic hi ha una sèrie d’habitatges que estan força bé independentment 

de que siguin molt grans o molt cares. Fa poc han acabat a l’av. 301, 69 una casa 

petita de maons d’uns arquitectes joves que és molt digna. Em va agradar la seva 

proposta tot i no ser del meu estil. La bona arquitectura no és la que més gasta sinó 

la que millor està pensada.  
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També em va semblar una intervenció molt interesant i sensible la del teu pare a 

l’Ampliació i Piscina Coberta del CTC (Club Tennis Castelldefels).  

A moltes cases construïdes als 60, 70 (els 80 van ser dolents), veus una relació amb 

el terreny i l’ús d’un llenguatge concret molt interesant. També, a vegades veus en 

una casa que malgrat haver patit modificacions perdura la idea original, cosa que 

corrobora la bona intervenció original. És l’exemple de la casa de Sra. Bàrbara 

Schwarz Fleckenstein a l’av. Diagonal, 57. 

 

 

P: En una escala de l’1 al 10, on situaria el llegat arquitectònic del municipi de 

cada un dels nivells anteriors? 

 

R: A Castelldefels el situaria en el 6 perquè amb el “boom constructiu” s’ho van 

carregar casi tot. 

L’edificació pública catalana és molt bona a diferència de la privada de que és molt 

dolenta respecte altres països. 

Deixaria el patrimoni arquitectònic en un notable però sense arribar a l’excel·lent. 

 

 

P: A part de la seva col·laboració al llibre “Castelldefels” de Javier Clemente 

Hernández en l’apartat del patrimoni arquitectònic, ha realitzat algun altre 

estudi relacionat amb l’arquitectura de Castelldefels? 

 

R: El primer cop que vaig parlar del patrimoni públicament va ser a una reunió que 

vam tenir en la campanya electoral amb els diferents grups polítics per a que es 

comprometessin a la renovació del Catàleg, però encàrrec directe de restauració no. 

He fet diversos articles de col·laboració amb el GREHIC com el de l’Església de Sta. 

Maria de Castelldefels.  

 

 

P: En la seva col·laboració a l’anterior llibre, vostè va realitzar una descripció 

de les obres d’arquitectura més rellevants fins l’any 2004. Podria esmentar 
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alguna obra privada o pública d’interès arquitectònic que s’hagi executat 

durant el període del 2004 fins el 2016? 

 

R: Hi han varies obres d’interès a nivell privat, però a nivell públic cal ressaltar, sens 

dubte, el Campus de la UPC que ha posat el seu granet de sorra en l’arquitectura 

moderna amb un conjunt bons edificis. 

 

 

P: Vostè com a arquitecte ha executat alguna obra a Castelldefels? 

 

R: Sí, però poques. Vaig fer una a l’av. 308, 21 i una altre a l’av. 328, únic encàrrec 

d’un client comercial de 4 cases de maons. Jo volia que les 4 cases fossin diferents 

tot i que alguns motius es repetirien però, no les anava a dissenyar iguals.  

Em va agradar molt perquè la primera casa que es va vendre la va comprar Calixto 

Bieito, un director de teatre a qui jo admiro. A més, em va trucar per dir-me que no 

s’imaginava que comprant una casa que ell no havia encarregat es sentís tan 

còmode.  

Aquell va ser el millor premi, que et truqui una persona que tu admires per agrair-

t’ho. 

 

 

P: Quina d’elles destacaria? 

 

R: Les 4 cases de l’av. 328. Tenia una façana total d’uns 80 m dividits en parcel·les 

de 20 m. Altres el que haguessin fet és aixecar uns murs altíssims i aïllar-se del 

carrer, desertitzant el carrer i no participar amb l’arquitectura urbana. Jo, en canvi, 

vaig baixar els murs a 1, 20 m i vaig tirar les cases cap enrere i les piscines cap 

endavant. Era un lloc complicat d’orientar perquè la llum donava als laterals. Vaig 

controlar bé el pressupost per poder ficar jardineres. De cop, allò que era un túnel es 

converteix en un espai obert. Això és arquitectura. 
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P: De quina manera creu que es podrien aconseguir més obres d’arquitectura 

que obres només de construcció? 

 

R: Aquesta és una pregunta molt interesant.  

D’entrada elevant millor el nivell de comprensió, explicant millor el que és 

l’arquitectura des de l’escola.  

Me’n recordo quan els meus fills anaven a l’institut, el professor de tecnologia els 

ensenyava dibuixos de les típiques edificacions: una casa de vacances: un xalet amb 

el sostre a dues aigües; o un bloc de pisos i portava els dibuixos predeterminats per 

després construir la maqueta.  

Jo, als meus alumnes de la facultat els faig realitzar moltes maquetes i després no 

saben què fer amb elles. Jo els hi dic que les portin als professors de tecnologia dels 

instituts del seu barri per a què vegin que hi ha altres tipus d’arquitectura possible. 

Crec que és una cosa que s’ha de treballar conjuntament a la família, si els pares 

són conscients i tenen temps, i a l’escola. És com els modals, com menjar amb 

coberts i no amb les mans, com la sensibilitat cap a la música o cap a la lectura. 

Però, en realitat és tota una societat la que es comporta d’una determinada manera. 

Si a Barcelona hi ha una millor arquitectura que a Castelldefels és simplement perquè 

a la primera hi ha hagut més pressió. 

Encara falta que els estudiants universitaris de Castelldefels no es percebin com una 

classe sinó com algú que ha tingut un privilegi d’arribar a la Universitat i que s’ha de 

llaurar un futur no tant a nivell econòmic (l’economia sempre s’acaba resolent), sinó 

com una societat millor. 

 

 

P: Quin consell donaries a una persona com jo que vol iniciar-se en el món de 

l’arquitectura? 

 

R: Que miris molt. Que miris i vagis adquirint de mica en mica una manera de 

percebre les coses ordenada, sistemàtica i que vagis adquirint uns criteris 

d’avaluació. Com quan escoltes música ( ara la ràdio està fluixeta però segurament 

la teva orella apunta cap allà), doncs això mateix però respecte de la vista. 
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L’arquitectura és molt visual. T’aconsello un llibre que es diu “mirar” i un altre que es 

diu “ver”.  

S’ha de saber veure, abans de res, tot allò que t’envolta. Aquest és el meu consell.  

No pensis que l’arquitectura la trobaràs quan arribis a la facultat. L’arquitectura es 

troba en el interval que hi ha entre casa teva i la facultat. 

 

Moltes gràcies per la rapidesa en rebre’m, pel temps que m’ha dedicat i per 

l’útil informació que m’ha proporcionat. Ha estat un plaer. 
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10.1.2 Javier Clemente Hernández. 

En Javier Clemente és llicenciat i doctor en Filosofia, doctor en Filologia Hispànica, 

diplomat en Ciències de la Religió i posseeix un Màster en Diàleg Interreligiós, 

Ecumènic i Cultural. També, és autor de diversos llibres com “Castelldefels”; 

“Elements de la festa a Castelldefels”, “Ecos de l’Institut” i altres articles publicats a 

la revista “Mar i Muntanya”. Ha rebut el premi Manuel Castel Ruiz de publicacions per 

“Biografía y análisis de la obra de Pedro Malón” i el premi d’investigació “Ciutat de 

Castelldefels” per “Serrasanta, pintura mural a Castelldefels”.  

El seu interès per la història de la ciutat de Castelldefels l’ha dut a ser membre del 

GREHIC (grup de Recerques Històriques de Castelldefels).  

 

 

P: Quin és el seu nom complet? 

R: Em dic Francisco Javier Clemente Hernández, i vaig néixer a Santa Cruz de 

Tenerife el 29 de juny de 1964. 

 

 

P: Quins són els seus estudis i/o titulació acadèmica? 

R:A la Universitat de Barcelona em vaig llicenciar en Filosofia l’any 1987 i doctorar 

el 1992;  vaig obtenir també el títol de doctor en Filologia Hispànica l’any 1997. Sóc 

també diplomat, de l’any 1998, en Ciències de la Religió per l’Institut Superior de 

Ciències de la Religió de Barcelona.  L’any 2016 m’he graduat com a Màster en 

Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural per la Universitat Ramon Llull.  

 

 

P: Com a historiador i autor de diversos llibres sobre la història i 

esdeveniments de Castelldefels, quin creu que és el fet històric que més ha 

influenciat al municipi? 

R: Crec que és fonamental la “rompuda de les marines” de començament del segle 

XVIII  i consegüent  dessecació de la plana litoral. Aquest canvi va suposar obtenir 

un terreny guanyat a les maresmes insalubres  de la costa. La població local guanyà 
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la batalla a  les malalties transmeses pels mosquits i alhora disposava de terra per a 

conrear i crear riquesa. 

 

 

P: En quina mesura influeixen els esdeveniments històrics, econòmics i 

socials en l’arquitectura de cada època? 

R: Les construccions de cada moment ens parlen de la manera com viuen els  

habitants del lloc. Són testimoni de les seves ocupacions, nivell de riquesa, 

necessitats defensives, de comunicació...  

 

 

P: Quin ha estat l’esdeveniment històric que més ha influït en la vida dels veïns 

de Castelldefels i en el desenvolupament de la ciutat? 

R: La creació de la Corredora Mestra suposa una fita important. El canvi d’unes 

poques masies aïllades per un inicial nucli urbà, que conforma la base de la nostra 

ciutat, va ser possible gràcies al guany de terreny a la plana deltaica del segle XVIII, 

però també a la bona gestió dels recursos perquè es van posar normes per a no 

destruir el bosc amb una tala sistemàtica o mala gestió dels ramats. Van haver alts i 

baixos, però avui no podem concebre un  Castelldefels sense la superfície que va, 

aproximadament, des de la línia del ferrocarril fins a la platja. Fins i tot el turisme, 

com a motor econòmic d’una època, no s’hauria pogut desenvolupar sense la base 

d’un territori sanejat.  

 

 

P: Quin és l’esdeveniment històric més rellevant a Castelldefels i quina obra o 

resta conservem a la ciutat en les següents èpoques: 

R:  

o Dels poblaments prehistòrics a les construccions romanes 

 

La Cova del Rinoceront ens parla de l’ocupació d’homes de neandertal  al 

nostre territori gràcies a les restes d’eines lítiques. 
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La presència ibèrica i romana, posterior, està documentada gràcies a les 

excavacions fetes al recinte del castell. Cal pensar que en allà hi havia una 

vil·la que, en un moment, estava en mans de dos lliberts: Valeria Haliné i 

Trocina Sinecdemo.  

 

o Època medieval 

 

L’església del castell ens parla de la presència d’un repoblament monàstic a 

la línia de frontera de la Marca Hispànica. La capella preromànica de tres 

absis que hi hauria al turó del castell està documentada l’any 967. 

 

o Edat Moderna 

 

El perill dels pirates barbarescos motivà la construcció de les torres de 

defensa. Quan el perill provenia del mar es bastiren els “torreons”.  La majoria 

estan associats a la defensa d’una masia. La torre de la Guarda, però, és 

testimoni d’una voluntat per a fer una protecció comunitària; va ser sufragada 

pels veïns de Castelldefels i Gavà i s’aixecava l’any 1583.  

 

o Època Contemporània  

 

L’edifici de l’estació del ferrocarril, que és de l’any 1883, ens fa pensar en una 

nova relació de Castelldefels amb la metròpoli. Aquesta construcció, 

juntament amb l’església de Santa Maria que s’aixecà entre 1903 i 1909, farà 

un tàndem sobre el que es defineix el nou centre neuràlgic del poble.  

 

Després de la Guerra Civil, les segones residències d’un Castelldefels que 

esdevé ciutat de vacances ocupen noves ubicacions del terme municipal. Hi 

ha una bona mostra de xalets que s’acosten a l’arquitectura més 

avantguardista amb propostes interessants i no subjectes a l’especulació 

urbanística. 
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o Últims anys (1980-2016) 

 

Hi ha hagut voluntat política de dotar la ciutat de bons equipaments. Una 

instal·lació de primer ordre internacional va ser l’aixecada amb motiu del Jocs 

Olímpics del 1992 per a completar l’equipament del Canal Olímpic. 

De la creixent oferta de Castelldefels és mostra el conjunt d’edificis del seu 

campus universitari on són remarcables els exemples per la seva 

sostenibilitat. 

 

 

P: Què representa el Patrimoni artístic per una ciutat? 

R: Crec que en moltes ocasions pot esdevenir la seva carta de presentació. La platja 

de Castelldefels és per a nosaltres una bona manera de mostrar-nos als demés i de 

gaudir del que tenim. Disposar-ne d’un edifici com el del castell hauria de servir 

també per al mateix. 

 

P: En una escala de l’1 al 10, on situaria la qualitat del llegat artístic del municipi 

de Castelldefels? 

 

R: Són destacables per la seva vàlua les pintures de Serra Santa a l’església 

parroquial; hi ha hagut la voluntat de dotar la ciutat d’una bona col·lecció d’escultura 

urbana... ara bé, és cert que no tenim, més enllà de la “capella sixtina del Baix 

Llobregat”, cap element que ens porti a un notable global. Jo posaria un 6 dient que 

el que tenim està “bé”. 

 

 

P: I en concret de l’arquitectònic? 

 

R: Per arribar al notable hauríem de posar més cura en la preservació dels “torreons”, 

no permetre la descatalogació d’allò que havíem considerat valuós i, amb caràcter 
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prioritari, restituir el Pont de la Corredora Mestra perquè és l’element patrimonial que 

simbolitza l’esforç dels que ens van precedir per fer de Castelldefels un lloc habitable. 

La qualificació podria ser de 6, però no l’ha guanyada la darrera promoció. 

Castelldefels, arquitectònicament, és com un estudiant que viu de rendes.  Jo crec 

que és una nota molt generosa atesa l’actitud que es manté amb el llegat.  

 

 

P: Tenim prou documentació per conèixer tots els fets històrics de la ciutat de 

Castelldefels des del seu inici fins l’actualitat? 

R: Tenim prou elements per a conèixer bastant bé el nostre passat i, el que ara és 

més important, penso que darrerament s’ha fet un gran esforç per a fer-ne difusió. 

 

P: Quina obra arquitectònica destacaria a Castelldefels des del vessant 

històric? 

R: Pel seu valor intrínsec i per l’estat en que actualment es troba cal reivindicar, com 

he dit abans, el Pont de la Corredora Mestra. No és un caprici recent. Quan l’editorial 

Cossetània em va encarregar, el 2004, el llibre “Castelldefels” vaig escollir per a la 

coberta dues fotos. La portada presenta la imatge emblemàtica del nostre castell, 

però per al darrere, quan no podríem sospitar que desapareixeria del seu lloc, vaig 

seleccionar una imatge del pontet.  

 

P: Creu que és imprescindible la col·laboració d’un historiador en la confecció 

del Catàleg i Pla Especial de Protecció  i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic? Per què? 

R: Crec que és molt recomanable.  El que no pot faltar, però, és algú amb sensibilitat, 

no només estètica, sinó que atengui a la significació profunda dels elements a 

preservar. Pel que respecta al Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, 

entitat de la que formo part, vull recordar que el 2008 vam fer una proposta formal 

de revisió i actualització d’aquest catàleg que esmentes i que es va confeccionar el 

1976.  
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Moltes gràcies per la rapidesa en rebre’m, pel temps que m’ha dedicat i per 

l’útil informació que m’ha proporcionat. Ha estat un plaer. 
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10.1.3 Jorge Navarro Pérez. 

En Jordi Navarro és llicenciat en Geografia i Història i professor de Secundària del 

municipi. També és autor de diferents novel·les: “Las cinco muertes del barón 

airado”, “El Crimen de Castelldefels” i diferents relats: “Quince líneas”, ” Relato y 

Noche de relatos”, i altres a diverses revistes literàries. Molt amablement m’ha rebut 

al seu domicili el 15 de Juliol de 2016 on ha tingut lloc l’entrevista.  

 

P: Quin és el seu nom complet? 

 

R: Em dic Jorge Navarro Pérez.  

 

 

P: Quins són els seus estudis i/o titulació acadèmica? 

 

R: Vaig estudiar Història medieval a la Universitat de Barcelona (1985). Abans 

d’acabar la universitat ja vaig fer algun treball sobre Castelldefels però no va ser fins 

que vaig començar a treballar a la biblioteca que em vaig interessar  per 

Castelldefels. 

 

 

P: Com a historiador i autor de diversos llibres sobre la història i 

esdeveniments de Castelldefels, quin creu que és el fet històric que més ha 

influenciat al municipi? 

 

R: En realitat, no seria un fet històric perquè seria referir-nos a una data. Si fos un 

moment seria la compra del castell per Manel Girona. En canvi, si fos un període 

històric, el que ha modificat Castelldefels, més aviat, seria l’arribada massiva per una 

part de la immigració (1960) que va canviar radicalment el poble i, paral·lelament el 

redescobriment de la platja, és a dir, el turisme de gent que venia de fora. Això també 

té una plasmació a nivell arquitectònic. 
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P: Tenim prou documentació per conèixer tots els fets històrics de la ciutat de 

Castelldefels des del seu inici fins l’actualitat? 

 

R: Quan jo era petit, com tu, l’únic que es podia fer per estudiar Castelldefels era 

anar al castell i copiar la làpida que indicava que Manel Girona havia comprat l’antiga 

baronia de l’Eramprunyà. Això era l’única informació que es podia aconseguir 

d’aquella època. Als anys 70 es van començar a fer enciclopèdies. Si ho comparem 

amb el dia d’avui que disposem d’ internet, doncs  notem la diferència de quantitat 

d’informació. 

 

 

P: En quina mesura influeixen els esdeveniments històrics, econòmics, socials 

en la vida i la transformació de la ciutat? 

R: L‘any 1900, Castelldefels tenia menys de 300 habitants degut al medi físic que hi 

havia, els mosquits i les aigües estancades entre d’altres. També és un element 

determinant la dessecació de la pineda principis de segle. En l’època de la guerra 

civil, el nostre municipi no arribava als 2.000 habitants. Encara era un poble molt 

petit. 

Si comparem Castelldefels amb Sitges o Gavà, trobem que són pobles més 

consolidats i amb més història. Sitges, sobretot, on trobem que a principi de segle ja 

disposava de 2 casinos, periòdics, el cau ferrat de Santiago Rusiñol, bressol dels 

modernistes, o bé, un altre exemple seria el palau de Mari Cel que va construir el 

milionari Charles Deering. Gavà també tenia l’estructura definida, però, Castelldefels 

no. 

L’any 1883, la construcció de l’estació de ferrocarril marca un abans i un després. És 

sorprenent que una estació sigui un dels edifici més importants d’una ciutat. Això es 

deu: quan Manel Girona compra el castell, la viuda Balaguer cedeix uns terrenys per 

construir una església on trobem actualment l’Església parroquial de Santa Maria de 

la Salut, just davant de l’estació. Aquestes dues edificacions, enfrontades, es van 

convertir en les bases per organitzar l’espai urbà del centre de la població a partir del 

1920, quan començà el disseny dels carrers de Castelldefels. 
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P: Quin ha estat l’esdeveniment històric que més ha influït en la vida dels veïns 

de Castelldefels i en el desenvolupament de la ciutat? 

 

R: El canvi del Castelldefels de l’època de la república, de la guerra civil, els 

ajuntaments democràtics. A partir de l’arribada de la marina. Poc a poc es van 

produint transformacions molt evidents al poble en quant a estructura urbana. Aquest 

llarg període acaba pràcticament fa molt poc temps. S’han construït una sèrie de 

barris que han anat completant el mapa de Castelldefels i s’ha anat vertebrat amb el 

pas del temps. 

 

 

P: En quina mesura és fonamental el coneixement històric de la ciutat per la 

redacció dels seus llibres com “El Crimen de Castelldefels” o “Las cinco 

muertes del barón airado”? 

 

R: Va ser determinant.  De fet, l’inici en aquests llibres va ser fruit d’adonar-me que 

no sabia res sobre el meu poble.  

 

 

P: Quin és l’esdeveniment històric més rellevant a Castelldefels en les 

següents èpoques: 

 

R: 

o Dels poblaments prehistòrics a les construccions romanes 

 

Restes romanes a la capella del castell i al Canal Olímpic (vaixell).  

 

o Època medieval 

 

El Castell 
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o Edat Moderna 

 

Senzill perquè la població era pobre i analfabeta 

Can Pou Alt i Can Roca de Dalt 

 

o Època Contemporània (fins 1980) 

 

L’ Estació del ferrocarril i l’Església (una davant de l’altra) 

Els apartaments Sargazo de Ricardo Bofill 

La construcció d’hotels (no gaire estètics) 

La casa brutalista al Passeig de la Marina (ciment, catalogada) 

L’Ajuntament (pel seu significa) 

 

o Últims anys (1980-2016) 

 

La Biblioteca 

 

 

P: En una escala de l’1 al 10, on situaria la qualitat del llegat artístic-

arquitectònic del municipi de Castelldefels? 

 

R: Molt baixa degut al pèssim creixement per culpa de les malalties palúdiques. És 

com si hagués començat tard. No hi ha grans edificis comparant amb altres 

municipis. 

Entre un 3 i un 4. 

Des d’un altre punt de vista, resulta que és un poble que s’ha construït malament i 

tard però ha conservat el que tenia. 

 

 

P: Quina obra arquitectònica destacaria a Castelldefels des del vessant 

històric? 
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R: En destacaria el Castell, la Biblioteca i l’Escola Lluís Vives.  

 

 

Moltes gràcies per la rapidesa en rebre’m, pel temps que m’ha dedicat i per 

l’útil informació que m’ha proporcionat. Ha estat un plaer. 
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10.1.4 Henar Herrera Yenes. 

L’ Henar Herrera és arquitecta dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de 

Castelldefels. Molts amablement m’ha rebut al seu despatx de l’Ajuntament el 8 de 

Juliol de 2016, on ha estat entrevistada. 

 

P: Quin és el seu nom complet? 

 

R: Henar Herrera Yenes. 

 

 

P: Quins són els seus estudis i/o titulació acadèmica? 

 

R: Arquitecta. 

 

 

P: Quin és el càrrec que desenvolupa als Serveis Tècnics Municipals de 

l’Ajuntament de Castelldefels? 

 

R: Arquitecta dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Castelldefels dins 

l’àrea de Planejament (documents i informacions urbanístiques) i Llicències 

(aplicació normes, definició criteris i modificacions, projectes de segregació, 

modificacions, etc.). 

 

 

P: Des de quan ocupa aquest càrrec a l’Ajuntament? 

 

R: Des de l’any 2008. 

 

 

P: Què és el Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic (PEC)? 
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R: En realitat són dos documents que van junts, el Catàleg i el Pla Especial. El 

Catàleg són documents urbanístics que recullen una sèrie d’edificacions o conjunts 

que tenen un valor històric, ambientals, etc.. Tots aquets bens es defineixen i es fa 

un inventari. Paral·lelament es fa un Pla Especial de Protecció que és el document 

urbanístic que regula els immobles o paratges que tenen un valor i que determina 

què es pot fer i què no amb ells. És com una normativa especial, a part del 

Planejament General, que descriu i regula els edificis i els seus usos, si es poden 

ampliar, etc. 

 

 

P: Existeix a Castelldefels un Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 

del Patrimoni Arquitectònic (PEC)? 

 

R: Sí, tenim un que es va aprovar l’any 1976. Compta amb els dos documents: 

Catàleg i Pla Especial. 

Quan es va aprovar el PGM (Pla general Metropolità) al 1976 es definí que cada 

municipi havia de fer el seu catàleg de protecció de bens. Als anys 80 es van fer 

molts catàlegs. A Castelldefels és sobretot del patrimoni històric, és a dir, dels 

orígens del municipi: masies i torres de guaita majoritàriament, altres de principi de 

segle com l’església, l’estació ferrocarril, etc. La resta són dels orígens del municipi. 

 

 

P: Creu que el PEC existent a Castelldefels és prou complet fins al dia d’avui? 

 

R: Té molts anys i es va centrar bàsicament en els edificis de valor històric. Caldria 

fer una revisió tant d’aquests que estan catalogats, traient els que no tenen tant 

d’interès, i incloure altres nous que s’hagin fet en altres èpoques i que si tinguin 

interès. 

Primer caldria revisar-lo. El catàleg hauria de ser molt restrictiu en quant a obres 

privades. A les edificacions privades costa molt que la gent les pugui mantenir si no 
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s’introdueix un benefici privat. Caldria un catàleg que fos més obert i que pogués 

donar mes valor a les obres.  

S’han fet cinc o sis modificacions de les fitxes existents del catàleg.  

 

 

P: L’arxiu municipal disposa de totes les fonts d’informació per completar el 

PEC? 

 

R: És clar, a l’arxiu tenim totes les llicencies d’obres del municipi. Si detectem que hi 

ha alguna obra interessant o revisant si hi ha algun arquitecte  que per autor es pugui 

catalogar o perquè la considerem que crea un espai interessant i s’hagi de protegir 

doncs tenim tots els documents d’obres necessaris. 

 

 

P: Qui fa la redacció d’un PEC? 

 

R: El PEC és un document urbanístic. Ho poden redactar els propis tècnics de 

l’Ajuntament, però resulta bastant inviable perquè es necessita un bon especialista 

en rehabilitació i diagnosi. Jo crec que s’hauria d’impulsar des de l’Ajuntament però 

encarregar-se a un equip de tècnics multidisciplinari, tal i com es va fer l’any 1976. A 

l’equip han d’haver historiadors, arqueòlegs, arquitectes, etc. 

La Diputació de Barcelona també ens pot ajudar a trobar un equip i tira-ho endavant 

mitjançant un concurs. Aquesta seria una bona via per trobar l’equip redactor d’un 

PEC. 

 

 

P: De qui és competència l’encàrrec de l’execució d’un PEC? 

 

R: De l’Ajuntament perquè és un tema del municipi. 

 

 

P: Quin és el procediment per actualitzar el PEC? 



“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLDEFELS: Memòria i identitat d’una ciutat.” 
    
  INS MEDITERRÀNIA  (Castelldefels)                                                                                              Carla López Arnau  2n BAT B 

 
CURS 

2016/2017	

 
 

169 
 

 

R: El procediment a seguir és el següent: 

o Revisió del PEC actual 

o Redacció del PEC 

o Aprovació provisional del PEC per part de l’Ajuntament 

o Exposició pública del PEC pels afectats que hi pugui haver (al·legacions i  

modificacions) 

o Aprovació provisional al Ple municipal 

o Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 

o Publicació al DOGC i ja és vigent. 

 

 

P: La realització del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del 

Patrimoni Arquitectònic (PEC) té algun cost per l’Ajuntament? 

 

R: Sí, és clar. L’encàrrec  de la seva redacció a un equip especialitzat en patrimoni 

arquitectònic. 

 

 

P: Quines obres oficials-públiques existents a Castelldefels a partir de 1976 

inclouria al PEC? 

 

R: Des del 1976 s’han realitzat bastantes escoles, guarderies, la biblioteca i l’espai 

que genera aquest, les rampes d’accés al castell i algunes cases unifamiliars que 

s’haurien d’estudiar. 

 

 

P: En una escala de l’1 al 10, on situaria el llegat arquitectònic del municipi dins 

de cada un dels nivells: històric, d’autor, d’interès local i  d’interès ambiental? 

 

R:  

Històric: 8 
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D’autor:  a catalogar encara 

D’interès local: 8 

D’interès ambiental: 8 

 

 

P: Un cop catalogada una obra arquitectònica, quin tipus de seguiment realitza 

l’Ajuntament sobre la mateixa (jurídica, manteniment, modificacions...)? 

 

R: Sobretot a nivell de limitació i concessió de llicències.  

A les obres privades controlem que no es facin modificacions que pugui alterar l’obra 

original. I a les obres públiques s’ inverteix en el manteniment i conservació.  

A les obres privades el deure del seu manteniment és dels propietaris però és 

l’Ajuntament ,qui si no es compleix el deure, ha de requerir que es reparin. Inclús es 

podria arriba a expropiar aquest be si es justifica que no compleixen aquesta tasca 

de manteniment. A l’Ajuntament tenim aquestes eines legals: requeriments, multes i 

fins i tot arribar a l’expropiació de l’immoble, encara que mai s’ha donat el cas. 

Estem en un moment que si no comencem a fer res ens quedarem sense algunes 

obres d’interès. A les torres no s’ha fet res, els propietaris de les masies són gent 

gran i no les poden mantenir, pel que, l’actual equip de govern n’és conscient i està 

fent passos per intentar ampliar el patrimoni i aquestes passin a ser municipals. 

 

 

P: Els tràmits urbanístics per intervenir en les obres catalogades són els 

mateixos que en altres obres no catalogades?  

 

R: No, no són els mateixos. Per exemple, ara la llei a nivell per fer obres de reformes 

o modificacions estableix un tràmit que és la “comunicació prèvia”.  En canvi, d’això 

estan protegits tots els elements catalogats. Mai es pot fer per “comunicació prèvia”, 

sinó sempre a través de “llicència”.  
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P: De quins mecanismes disposa l’ajuntament per garantir la conservació i ús 

dels edificis catalogats? 

 

R: Com he comentat abans, tenim la responsabilitat de garantir la conservació i ús 

dels edificis catalogats. Amb tots els edificis tenim aquesta responsabilitat. Per això, 

hem de vetllar que els propietaris compleixin les tasques de conservació de les obres 

privades, i amb les obres públiques, les que pertanyen a l’Ajuntament, com a 

propietaris hem de fer el mateix. 

 

 

P: Els edificis catalogats són una càrrega econòmica pel municipi? 

 

R: Sí, és clar, però tots els edificis municipals suposen una càrrega de manteniment. 

Els catalogats més per que les tasques d’intervenció son mes complicades. Per 

exemple, al castell ja anem per la 4a fase de rehabilitació. Són projectes que tenen 

un gran cost però sempre està justificat per l’interès social del municipi. El castell 

dona gran identitat al municipi igual que d’altres elements puntuals. Malgrat que 

siguin una càrrega pels ciutadans jo crec que és necessari incloure’ls als pressuposts 

municipals. 

 

 

Moltes gràcies per la rapidesa en rebre’m, pel temps que m’ha dedicat i per 

l’útil informació que m’ha proporcionat. Ha estat un plaer. 
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10.2 Butlletí Núm. 50 “El Torreó”  
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10.3 Taula de dades dels elements arquitectònics inclosos a l’inventari. 

 

 



N PERIODE BARRI CODI OBRA D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC DATACIÓ ADREÇA AUTOR / ARQUITECTE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA REGISTRE CADASTRAL COORDENADES UBICACIÓ UTM ÚS ACTUAL CATÀLEG

LA PREHISTÒRIA I L'ANTIGUITAT A CASTELLDEFELS (A01-A07)
1 A EP A01 - BE Jaciment prehistòric: Cova Fumada 100000aC Carrer de la Cova Fumada, 3 Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació 1592206DF1619B0001HG  X: 411478.94       Y: 4568885.49 Sense ús Sí (37)
2 A BE A02 - BE Jaciment arqueològic: Cova del Rinoceront 173000aC Pedrera de Ca'n Aimerich Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada    X: 412970.19       Y: 4569634.85 Sense ús No
3 A CR A03 - CR Assentament ibèric: Turó de Cal Tiesso s. II-I aC Turó Cal Tiesso o dipòsit de l'aigua Desconegut 27- Parc forestal de conservació Edificació no registrada X: 413900.49        Y:4570897.94 Sense ús Sí (39)
4 A CP A04 - CP Assentament ibèric i romà: Turó del Castell s. II-I aC Turó del Castell Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X: 414509.39        Y: 4570832.31 Cultural Sí (40)
5 A CR A05 - CR Establiment ibèric: Serra d'en Llopart s. II-I aC Serra d'en llopart Desconegut 6c- Parci jardí urbà de nova creació metropolitana Edificació no registrada X: 414387.22        Y: 4571789.09 Sense ús Sí (38)
6 A BE A06 - BE Assentament ibèric: Turó de la Torre Barona s. II-I aC Turó de la Torre Barona Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada X: 412974.53        Y: 4569246.39 Sense ús Sí (42)
7 A MU A07 - MU Assentament ibèric: Turó de la Muntanyeta s. II-I aC Turó de la muntanyeta Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414063.55        Y: 4570401.44 Parc-Residencial Sí (41)

EDIFICIS DE L'ÈPOCA MEDIEVAL (B08-B15)
8 B BE B08 - BE Torre Barona s. X  o  XI Avinguda Rei en Jaume Desconegut 8a- Verd privat protegit Edificació no registrada X: 413102.56       Y: 4569242.33 Hosteleria Sí (31)
9 B BE B09 - BE Torre Moruna s. X  o  XI Plaça Torremoruna Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X: 412661.46        Y: 4569181.10 Sense ús Sí (34)
10 B CP B10 - CP Església de Santa Maria de Castelldefels ant 966 Plaça del Castell 1 Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414456.51       Y: 4570843.69 Cultural-Religiós Sí (14)
11 B CP B11 - CP Torre de guaita s. X  o  XI Plaça del Castell s/n Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414237.19      Y: 4570894.71 Sense ús Sí (12)
12 B BE B12 - BE Capella de St. Salvador dels Arenys s. XI  - XIII Passeig de Can Vinyes, 49 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 2595501DF1629F0001AO X:412500.60        Y: 4569391.03 Residencial Sí (10)
13 B BE B13 - BE Creu de terme s. XIII - XV Pg. de Can Vinyes - Pg. de la Creu Desconegut 5b- Sistema viari cívic Edificació no registrada X: 412480.43       Y:4569315.86 Sense ús Sí (08)
14 B MO B14 - MO Torre Fael i Cal Patxoca s. XIV Avinguda 320, 18-22  Desconegut 20a/10-Subzona VII UnifamiliarAïllada 3502312DF1730D0001AI X:413382.85        Y:4570022.97 Residencial Sí (36)
15 B CP B15 - CP Castell de Fels i muralla exterior s. X-XVI-… Plaça del Castell 1 Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació 4409501DF1740G0001EH X:414286.61        Y: 4570868.98 Cultural Sí (13)

EDAT MODERNA (C16-C29)
16 C CE C16 - CE Can Gomar, Torre i edifici annex s. XVI Carrer Bisbe Urquinaona 25 Desconegut 7a- Equipamient comunitari actual 4409504DF1740G0001UH X: 414485.24       Y: 4570673.54 Cultural Sí (07)
17 C CE C17 - CE Cal Garrofer s. XVI Carrer Església, 53 Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual 4609602DF1740H0001MW X: 414635.29       Y: 4570742.93 Residencial Sí (19)
18 C CE C18 - CE Torre de Cal Moliner s. XVI Plaça Major Desconegut 13b- Edificació urbana semiintensiva 4709820DF1740H0001HW X: 414695.80       Y: 4570719.11 Sense ús Sí (25)
19 C CE C19 - CE Can Roca de baix i torre s. XVI Carrer Bisbe Urquinaona 17 Desconegut 7a- Equipamient comunitari actual 4409504DF1740G0001UH X:414406.7        Y: 4570595.48 Cultural Sí (06)
20 C CR C20 - CR Can Vinader s. XVI Carretera de la Sentiu Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació 4013701DF1741C0001WB X: 413939.40        Y: 4571205.20 Industrial Sí (32)
21 C MO C21 - MO Mas Jové s. XVI Plaça dels Pins Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3103810DF1730C0001RX X: 413052.36      Y: 4570130.33 Hosteleria Sí (30)
22 C MO C22 - MO Ca n'Orbat s. XVI - XVII Avinguda 302, 92 - Avinguda 313, 5 Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3605303DF1730F0001PE X: 413516.4       Y: 4570329.64 Residencial Sí (35)
23 C MU C23 - MU Torre de Can Valls de la Muntanyeta s. XVI Carrer Santiago Rusiñol Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414083.9       Y: 4570364.96 Sense ús Sí (33)
24 C BE C24 - BE Can Vinyes i Torre de St. Salvador s. XVI - XVII Passeig de Can Vinyes, 49 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 2595501DF1629F0001AO X:412467.7       Y: 4569347.46 Residencial Sí (09)
25 C CE C25 - CE Torre Climent Savall 1558 Carrer Arcadi Balaguer, 116 Desconegut 6a- Parc i jardí urbà actual local 4707512DF1740H0001KW X: 414708.34       Y: 4570626.3 Sense ús Sí (03)
26 C CE C26 - CE Torre d'Antoni 1558 Carrer Isaac Peral Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X:414636.11        Y:4570757.96 Sense ús Sí (23)
27 C CE C27 - CE Torre Gabriel Folcher 1560 Carrer Arcadi Balaguer, 106 Desconegut 6a -Parc i jardí urbà actual local 707509DF1740H0001KW   X: 414646.27      Y: 4570586.74 Sense ús Sí (02)
28 C CE C28 - CE Restes de Ca n'Arnand s. XVII carrer Isaac Peral Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X: 414630.3        Y: 4570760.63 Sense ús Sí (24)
29 C LB C29 - LB Cal Pinxo s. XVIII Avinguda Constitució, 296 interior Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 3796426DF1639F0001LD X: 413541.54      Y: 4569444.75 Residencial No

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (D30-D50)
30 D MS D30 - MS Pont de la Corredora Mestra s. XVIII Rambla de Mar-i-sol Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada         X: 414583.40      Y: 4569769.87 Desaparegut No
31 D CR D31 - CR Cal Tiesso 1780 Carrer del Faig 28 Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4010344DF1741A0002ZE  X:413819.1 0       Y:4570939.68 Residencial Sí (21)
32 D CR D32 - CR Can Roca de Dalt 1792 Carrer Castanyer 56 Desconegut 8a- Verd privat protegit 3608401DF1730H0001AZ X:413477.09        Y: 4570708.54 Residencial Sí (11)
33 D CE D33 - CE Estació del Ferrocarril 1883 Plaça de l'Estació 5 Desconegut 3 - Sistema ferroviari 4604301DF1740D0001MS X:414584.86        Y: 4570265.46 Industrial Sí (20)
34 D EP D34 - EP Casa del Comte Güell o Can Pou Alt 1900 Carrer del Comte Güell Francesc Berenguer 7b- Equipament comunitari de nova creació 1798201DF1619H0001IM X: 411640.05       Y: 4569632.21 Residencial Sí (15)
35 D CE D35 - CE Església parroquial de Sta. Maria de la Salut 1903 Plaça de l'Església 8 Enric Sagnier 7a-Equipamient comunitari actual 4306603DF1740E0001KZ X:414318.7        Y:4570424.04 Religios Sí (18)
36 D MU D36 - MU Can Baixeres 1915 Avinguda Diagonal, 4 Desconegut 13b- Edificació urbana semiintensiva 4205814DF1740E0001OZ X: 416201.47       Y:4573055.44 Residencial Sí (16)
37 D BE D37 - BE Forn de la Calç 1921 Avinguda de la Constitució, 306 Desconegut 7b- Equipament comunitaris i dotacions Edificació no registrada X: 4413286.34      Y:4569146.43 Sense ús No
38 D CR D38 - CR La Guixera 1926 Carrer Castanyer, 56 Desconegut 28- Parc forestal de repoblació Edificació no registrada X: 412902.14         Y:4570931.46 Cultural No
39 D LP D39 - LP Casa Guiu 1930 Passeig de la Marina, 106 Desconegut 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 4792611DF1649B0001RR X:414647.77        Y: 4568985.46 Residencial Sí (27)
40 D BA D40 - BA Casa Güell 1931 Passeig de la Marina, 205 Desconegut 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 3691714DF1639B0001WM X:413571.85          Y:4568938.46 Residencial Sí (28)
41 D CE D41 - CE Escola pública Lluís Vives (Antiga) 1936 Carrer Arcadi Balaguer, 25 José Fradera i Botey 7a -Equipamient comunitari actual  4305406DF1740E0001OZ   X: 414263.32     Y: 4570354.66 Docent Sí (01)
42 D LB D42 - LB Casa de les Plomes 1940 Avinguda del Mar, 29 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3794818DF1639D0001EK X: 413701.11       Y: 4569256.08 Residencial Sí (04)
43 D BE D43 - BE Hotel Rey Don Jaime 1946 Avinguda de l’Hotel, 22 Francesc Mitjans i Miró 8b- Verd privat protegit 3193313DF1639C0001RO X: 412998.54     Y: 4569256.76 Hosteleria No
44 D BA D44 - BA Habitatge Carrer de la Ribera Sant Pere 10 1957 Carrer Ribera de Sant Pere, 10 Robert Terrades i Via 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 3789202DF1638H0001DF  X: 413657.56    Y: 4568743.03 Residencial No
45 D MO D45 - MO Habitatge Passeig de la Petúnia 3 1961 Carrer petúnia, 3 Héctor Compaired (Kalondi) 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3407301DF1730G0001KS X: 413267.14     Y: 4568821.96 Residencial No
46 D LP D46 - LP Apartaments Sargazo 1963 Carrer 19, 12 Ricardo Bofill i Leví 20a/11- Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5989501DF1658H0001EX X:753346.47      Y: 4431062.01 Residencial Sí (17)
47 D LP D47 - LP Casa Ferrando 1968 Passeig de la Marina, 64 Ferran Galí Casademont 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5392112DF1659A0001GX X:415818.91       Y:4568978.78 Residencial Sí (26)
48 D BE D48 - BE Edifici Atalaya 1971 Passeig Panoràmic, 28 Eugenio Hockemeyer Español 20a/6- Subzona IV aïllada plurifamiliar 1900801DF1710B0001YT X:411905.95      Y:4569899.94 Residencial No
49 D LB D49 - LB Habitatge Passeig del Pi Tort 44 1971 Passeig del Pi Tort, 44 Josep Almirall i Bosch 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4094125DF1649C0001AD  X:  413888.07      Y:4569287.91 Residencial No
50 D MO D50 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 57 1973 Avinguda Diagonal, 57 J. A. Ballesteros, i Altres 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3602813DF1730B0001OD X:  413575.52    Y:4570026.14 Residencial No

ARQUITECTURA DELS ÚLTIMS ANYS (E51-E80)
51 E ZU E51 - ZU Canal Olímpic (Grades i Torre de Control) 1990 Avinguda Canal Olímpic, 2 Pere Rigués i J.Mª  Gutiérrez 7c- Equipament comunitari de nova creació metropolità Edificació no registrada X: 415526.61      Y: 4570255.82 Esportiu No
52 E MO E52 - MO Habitatge Passeig de la Petúnia 14 1991 Carrer de la Petúnia, 14 Eladi Calvo Ontoria 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 3207307DF1730G0001LS X: 413184.15       Y: 4570581.87 Residencial No
53 E VA E53 - VA Església de Nostra Senyora de Montserrat 1993 Carrer Dr. marañón, 25 Joan Puig-Pey, i Altres 7b- Equipament comunitari de nova creació 4613601DF1741D0001LY X: 414566.85      Y: 4571167.14 Religiós No
54 E CE E54 - CE Rampes d'accés al turó del Castell "Plecs" 1993 Carrer Bisbe Urquinaona J.A. Martínez Lapeña, i Altres 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414518,18       Y: 4570706,70 Parc i jardí urbà No
55 E MU E55 - MU Edifici d'habitatges Plaça de la lluna 2 1993 Plaça de la lluna, 2 Agustí Trias i Ortigas 18- Subjecte a ordenació volumètrica específica 4005203DF1740E0084AA X:  413938.83       Y: 4570312.69 Residencial No
56 E GV E56 - GV Habitatge Carrer de Sabadell 15 1996 Carrer de Sabadell, 15 Àngel Martínez Hernández 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 5295604DF1659E0001DS X:  415209.05      Y:  4569355.95 Residencial No
57 E LP E57 - LP Plaça de les palmeres 1996 Plaça de les palmeres Ana María Castañeda Fraile 6a- Parcs i jardins urbans Edificació no registrada X:  415558.20       Y: 4568696.06 Parcs i jardins No
58 E BA E58 - BA Habitatge Av. de la República Argentina 2 1998 Carrer de la República Argentina, 2 Paco Oliva Leyva 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 2890105DF1629B0001TL X:  412672.94      Y: 4568812.62 Residencial No

59 E CB E59 - CB Habitatge Carrer Sevilla 65 1998 Carrrer de Sevilla, 65 Paco Oliva Leyva 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4396702DF1649E0001YI X:  414246.47       Y:  4569437.69 Residencial No
60 E LP E60 - LP Habitatge Passeig de la Marina 29-bis 1998 Passeig de la Marina, 29bis Guilermo Munuera i Altres 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 6090311DF1669A0001KE X:  415944.94      Y: 4568925.92 Residencial No
61 E LP E61 - LP Habitatge Passeig de la Marina 36-38 1998 Passeig de la Marina, 36-38 Guilermo Munuera i Altre 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5792112DF1659B0001YI X:  415675,47      Y: 4568981,89 Residencial No
62 E VA E62 - VA Centre Frederic Mompou 1998 Plaça Joan XXIII, 10 Josep Llinàs 7b- Equipament comunitari de nova creació 4610501DF1741B0001MA X:  414578.06      Y:  4570913.25 Cultural No
63 E CE E63 - CE Plaça de l'Església 1999 Plaça de l'Església J.osep Luis Blanch i Xaltre 5b- Sistema viari cívic Edificació no registrada X:  414353.82      Y: 4570394.45 Sense ús No
64 E CE E64 - CE Piscina coberta i edifici social "CTC" 1999 Carrer Dr Barraquer, 32 Juan Carlos López González 7a -Equipamient comunitari i dotacions 4409505DF1740G0001HH X:  414324.96       Y: 4570591.31 Esportiu No
65 E MO E65 - MO habitatge Passeig del Ficus 2 1999 Carrer del Ficus, 2 Guilermo Munuera i Altres 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3006511DF1730E0001QJ X: 413000.68       Y: 4570434.26 Residencial No
66 E MO E66 - MO Casa Malo-Martínez 2000 Avinguda 308, 19 Fernando Álvarez 20a/9 Subzona IV Plurifamiliar Aïllada 4002910DF1740A0001QI X:  413911.5        Y:  4570064.96 Residencial No
67 E CB E67 - CB Església de Nostra Senyora del Carme 2001 Carrer dels Arenys, 2 Jaume Miret i Mas 7b- Equipament comunitari de nova creació 4194602DF1649C0001ID X:414032.73        Y:4569201.88 Religiós No
68 E BE E68 - BE Escola Antoni Gaudí 2002 Passeig dels Til·lers, 8 Eva Miranda i Girbau 7a-Equipamient comunitari actual 2293807DF1629C0001XT X:  412116.74      Y:  4569109.03 Docent No
69 E MO E69 - MO Habitatge Avinguda 303, 87 2002 Avinguda 303, 87 Josep Almirall i Bosch 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3405107DF1730E0001IJ X:  413381.27      Y: 4570303.38 Residencial No
70 E VA E70 - VA Escola bressol "La Casa dels Infants" 2002 Rambla de Blas Infante, 10 Espinet-Ubach  Arqtes.. 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada X:  414394.9       Y:  4571185.71 Docent No
71 E ZU E71 - ZU Campus Universitari de Castelldefels (UPC) 2002 Carrer Esteve Terradas, 7 Josep Benedito i Altres 7c- Equipament comunitari de nova creació metropolità 5200801DF1750S0001XX X: 415213.95       Y:4569876.38 Docent No
72 E BE E72 - BE Habitatge Passeig del Sol 17 2003 Passeig del Sol, 17 Guilermo Munuera i Altres 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 2402805DF1720A0001DM X:  412402.97      Y: 4569996.46 Residencial No
73 E CB E73 - CB Escola pública Lluís Vives (Nova) 2003 Passeig del Ferrocarril, 266 Carme Pinós i Desplat 7b- Equipament comunitari i dotacions 4300909DF1740A0001II X:  414255.1     Y: 44569875.14 Docent No
74 E MO E74 - MO Habitatge Avinguda 315, 7 2004 Avinguda 315, 7 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3405101DF1730E0001MJ X:  413293,48       Y: 4568981,89 Residencial No
75 E CE E75 - CE Biblioteca Ramón Fernández Jurado 2009 Carrer Bisbe Urquinaona, 19 Josep Muxart i Escala 7a- Equipament comunitari i dotacions Edificació no registrada X:  414407.91     Y: 4570666.81 Cultural No
76 E MO E76 - MO Habitatge Avinguda 301, 69 2012 Avinguda 301, 69 Harquitectes (David Lorente) 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413675.37    Y:  4570308.32 Residencial No
77 E MO E77 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 82 2013 Avinguda Diagonal, 82 Josep Valverde Campos 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413400.06   Y:  4569994.76 Residencial No
78 E MO E78 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 300, 55 2014 Avinguda 300, 55 Josep Valverde Campos 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413882.35    Y:  4570308.83 Residencial No
79 E MO E79 - MO Habitatge Avinguda 310, 13 2014 Avinguda 310, 13 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X: 413815.27    Y:  4570265.2 Residencial No
80 E MO E80 - MO Habitatge Avinguda 316, 42 2014 Avinguda 316, 42 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413258.42   Y:  4570289.8 Residencial No



N PERIODE BARRI CODI OBRA D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC DATACIÓ ADREÇA AUTOR / ARQUITECTE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA REGISTRE CADASTRAL COORDENADES UBICACIÓ UTM ÚS ACTUAL CATÀLEG

BAIXADOR
40 D BA D40 - BA Casa Güell 1931 Passeig de la Marina, 205 Desconegut 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 3691714DF1639B0001WM X:413571.85          Y:4568938.46 Residencial Sí (28)
44 D BA D44 - BA Habitatge Carrer de la Ribera Sant Pere 10 1957 Carrer Ribera de Sant Pere, 10 Robert Terrades i Via 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 3789202DF1638H0001DF  X: 413657.56    Y: 4568743.03 Residencial No
58 E BA E58 - BA Habitatge Av. de la República Argentina 2 1998 Carrer de la República Argentina, 2 Paco Oliva Leyva 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 2890105DF1629B0001TL X:  412672.94      Y: 4568812.62 Residencial No

BELLAMAR
2 A BE A02 - BE Jaciment arqueològic: Cova del Rinoceront 173000aC Pedrera de Ca'n Aimerich Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada    X: 412970.19       Y: 4569634.85 Sense ús No
6 A BE A06 - BE Assentament ibèric: Turó de la Torre Barona s. II-I aC Turó de la Torre Barona Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada X: 412974.53        Y: 4569246.39 Sense ús Sí (42)
8 B BE B08 - BE Torre Barona s. X  o  XI Avinguda Rei en Jaume Desconegut 8a- Verd privat protegit Edificació no registrada X: 413102.56       Y: 4569242.33 Hosteleria Sí (31)
9 B BE B09 - BE Torre Moruna s. X  o  XI Plaça Torremoruna Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X: 412661.46        Y: 4569181.10 Sense ús Sí (34)
12 B BE C12 - BE Capella de St. Salvador dels Arenys s. XI  - XIII Passeig de Can Vinyes, 49 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 2595501DF1629F0001AO X:412500.60        Y: 4569391.03 Residencial Sí (10)
13 B BE C13 - BE Creu de terme s. XIII - XV Pg. de Can Vinyes - Pg. de la Creu Desconegut 5b- Sistema viari cívic Edificació no registrada X: 412480.43       Y:4569315.86 Sense ús Sí (08)
24 C BE C24 - BE Can Vinyes i Torre de St. Salvador s. XVI - XVII Passeig de Can Vinyes, 49 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 2595501DF1629F0001AO X:412467.7       Y: 4569347.46 Residencial Sí (09)
37 D BE D37 - BE Forn de la Calç 1921 Avinguda de la Constitució, 306 Desconegut 7b- Equipament comunitaris i dotacions Edificació no registrada X: 4413286.34      Y:4569146.43 Sense ús No
43 D BE D43 - BE Hotel Rey Don Jaime 1946 Avinguda de l’Hotel, 22 Francesc Mitjans i Miró 8b- Verd privat protegit 3193313DF1639C0001RO X: 412998.54     Y: 4569256.76 Hosteleria No
48 D BE D48 - BE Edifici Atalaya 1971 Passeig Panoràmic, 28 Eugenio Hockemeyer Español 20a/6- Subzona IV aïllada plurifamiliar 1900801DF1710B0001YT X:411905.95      Y:4569899.94 Residencial No
68 E BE E68 - BE Escola Antoni Gaudí 2002 Passeig dels Til·lers, 8 Eva Miranda i Girbau 7a-Equipamient comunitari actual 2293807DF1629C0001XT X:  412116.74      Y:  4569109.03 Docent No
72 E BE E72 - BE Habitatge Passeig del Sol 17 2003 Passeig del Sol, 17 Guilermo Munuera i Altres 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 2402805DF1720A0001DM X:  412402.97      Y: 4569996.46 Residencial No

CAN BOU
59 E CB E59 - CB Habitatge Carrer Sevilla 65 1998 Carrrer de Sevilla, 65 Paco Oliva Leyva 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4396702DF1649E0001YI X:  414246.47       Y:  4569437.69 Residencial No
67 E CB E67 - CB Església de Nostra Senyora del Carme 2001 Carrer dels Arenys, 2 Jaume Miret i Mas 7b- Equipament comunitari de nova creació 4194602DF1649C0001ID X:414032.73        Y:4569201.88 Religiós No
73 E CB E73 - CB Escola pública Lluís Vives (Nova) 2003 Passeig del Ferrocarril, 266 Carme Pinós i Desplat 7b- Equipament comunitari i dotacions 4300909DF1740A0001II X:  414255.1     Y: 44569875.14 Docent No

CENTRE
16 C CE C16 - CE Can Gomar, Torre i edifici annex s. XVI Carrer Bisbe Urquinaona 25 Desconegut 7a- Equipamient comunitari actual 4409504DF1740G0001UH X: 414485.24       Y: 4570673.54 Cultural Sí (07)
17 C CE C17 - CE Cal Garrofer s. XVI Carrer Església, 53 Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual 4609602DF1740H0001MW X: 414635.29       Y: 4570742.93 Residencial Sí (19)
18 C CE C18 - CE Torre de Cal Moliner s. XVI Plaça Major Desconegut 13b- Edificació urbana semiintensiva 4709820DF1740H0001HW X: 414695.80       Y: 4570719.11 Sense ús Sí (25)
19 C CE C19 - CE Can Roca de baix i torre s. XVI Carrer Bisbe Urquinaona 17 Desconegut 7a- Equipamient comunitari actual 4409504DF1740G0001UH X:414406.7        Y: 4570595.48 Cultural Sí (06)
25 C CE C25 - CE Torre Climent Savall 1558 Carrer Arcadi Balaguer, 116 Desconegut 6a- Parc i jardí urbà actual local 4707512DF1740H0001KW X: 414708.34       Y: 4570626.3 Sense ús Sí (03)
26 C CE C26 - CE Torre d'Antoni 1558 Carrer Isaac Peral Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X:414636.11        Y:4570757.96 Sense ús Sí (23)
27 C CE C27 - CE Torre Gabriel Folcher 1560 Carrer Arcadi Balaguer, 106 Desconegut 6a -Parc i jardí urbà actual local 707509DF1740H0001KW   X: 414646.27      Y: 4570586.74 Sense ús Sí (02)
28 C CE C28 - CE Restes de Ca n'Armand 1627 carrer Isaac Peral Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X: 414630.3        Y: 4570760.63 Sense ús Sí (24)
33 D CE D33 - CE Estació del Ferrocarril 1883 Plaça de l'Estació 5 Desconegut 3 - Sistema ferroviari 4604301DF1740D0001MS X:414584.86        Y: 4570265.46 Industrial Sí (20)
35 D CE D35 - CE Església parroquial de Sta. Maria de la Salut 1903 Plaça de l'Església 8 Enric Sagnier 7a-Equipamient comunitari actual 4306603DF1740E0001KZ X:414318.7        Y:4570424.04 Religios Sí (18)
41 D CE D41 - CE Escola pública Lluís Vives (Antiga) 1936 Carrer Arcadi Balaguer, 25 José Fradera i Botey 7a -Equipamient comunitari actual  4305406DF1740E0001OZ   X: 414263.32     Y: 4570354.66 Docent Sí (01)
54 E CE E54 - CE Rampes d'accés al turó del Castell "Plecs" 1993 Carrer Bisbe Urquinaona J.A. Martínez Lapeña, i Altres 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414518,18       Y: 4570706,70 Parc i jardí urbà No
63 E CE E63 - CE Plaça de l'Església 1999 Plaça de l'Església J.osep Luis Blanch i Xaltre 5b- Sistema viari cívic Edificació no registrada X:  414353.82      Y: 4570394.45 Sense ús No
64 E CE E64 - CE Piscina coberta i edifici social "CTC" 1999 Carrer Dr Barraquer, 32 Juan Carlos López González 7a -Equipamient comunitari i dotacions 4409505DF1740G0001HH X:  414324.96       Y: 4570591.31 Esportiu No
75 E CE E75 - CE Biblioteca Ramón Fernández Jurado 2009 Carrer Bisbe Urquinaona, 19 Josep Muxart i Escala 7a- Equipament comunitari i dotacions Edificació no registrada X:  414407.91     Y: 4570666.81 Cultural No

EL CASTELL - POBLE VELL
4 A CP A04 - CP Assentament ibèric i romà: Turó del Castell s. II-I aC Turó del Castell Desconegut 7a-Equipamient comunitari actual Edificació no registrada X: 414509.39        Y: 4570832.31 Cultural Sí (40)
10 B CP B10 - CP Església de Santa Maria de Castelldefels ant 966 Plaça del Castell 1 Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414456.51       Y: 4570843.69 Cultural-Religiós Sí (14)
11 B CP B11 - CP Torre de guaita s. X  o  XI Plaça del Castell s/n Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414237.19      Y: 4570894.71 Sense ús Sí (12)
15 B CP C15 - CP Castell de Fels i muralla exterior s. X-XVI-… Plaça del Castell 1 Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació 4409501DF1740G0001EH X:414286.61        Y: 4570868.98 Cultural Sí (13)

CAN ROCA
3 A CR A03 - CR Assentament ibèric: Turó de Cal Tiesso s. II-I aC Turó Cal Tiesso o dipòsit de l'aigua Desconegut 27- Parc forestal de conservació Edificació no registrada X: 413900.49        Y:4570897.94 Sense ús Sí (39)
5 A CR A05 - CR Establiment ibèric: Serra d'en Llopart s. II-I aC Serra d'en llopart Desconegut 6c- Parci jardí urbà de nova creació metropolitana Edificació no registrada X: 414387.22        Y: 4571789.09 Sense ús Sí (38)
20 C CR C20 - CR Can Vinader s. XVI Carretera de la Sentiu Desconegut 7b- Equipament comunitari de nova creació 4013701DF1741C0001WB X: 413939.40        Y: 4571205.20 Industrial Sí (32)
31 D CR D31 - CR Cal Tiesso 1780 Carrer del Faig 28 Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4010344DF1741A0002ZE  X:413819.1 0       Y:4570939.68 Residencial Sí (21)
32 D CR D32 - CR Can Roca de Dalt 1792 Carrer Castanyer 56 Desconegut 8a- Verd privat protegit 3608401DF1730H0001AZ X:413477.09        Y: 4570708.54 Residencial Sí (11)
38 D CR D38 - CR La Guixera 1926 Carrer Castanyer, 56 Desconegut 28- Parc forestal de repoblació Edificació no registrada X: 412902.14         Y:4570931.46 Cultural No

EL POAL
1 A EP A01 - BE Jaciment prehistòric: Cova Fumada 100000aC Carrer de la Cova Fumada, 3 Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació 1592206DF1619B0001HG  X: 411478.94       Y: 4568885.49 Sense ús Sí (37)
34 D EP D34 - EP Casa del Comte Güell o Can Pou Alt 1900 Carrer del Comte Güell Francesc Berenguer 7b- Equipament comunitari de nova creació 1798201DF1619H0001IM X: 411640.05       Y: 4569632.21 Residencial Sí (15)

GRANVIA MAR
56 E GV E56 - GV Habitatge Carrer de Sabadell 15 1996 Carrer de Sabadell, 15 Àngel Martínez Hernández 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 5295604DF1659E0001DS X:  415209.05      Y:  4569355.95 Residencial No

LES BOTIGUES
29 C LB C29 - LB Cal Pinxo s. XVIII Avinguda Constitució, 296 interior Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aillada 3796426DF1639F0001LD X: 413541.54      Y: 4569444.75 Residencial No
42 D LB D42 - LB Casa de les Plomes 1940 Avinguda del Mar, 29 Desconegut 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3794818DF1639D0001EK X: 413701.11       Y: 4569256.08 Residencial Sí (04)
49 D LB D49 - LB Habitatge Passeig del Pi Tort 44 1971 Passeig del Pi Tort, 44 Josep Almirall i Bosch 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 4094125DF1649C0001AD  X:  413888.07      Y:4569287.91 Residencial No

LA PINEDA
39 D LP D39 - LP Casa Guiu 1930 Passeig de la Marina, 106 Desconegut 20a/7-Subzona III Edificació aïllada plurifamiliar 4792611DF1649B0001RR X:414647.77        Y: 4568985.46 Residencial Sí (27)
46 D LP D46 - LP Apartaments Sargazo 1963 Carrer 19, 12 Ricardo Bofill i Leví 20a/11- Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5989501DF1658H0001EX X:753346.47      Y: 4431062.01 Residencial Sí (17)
47 D LP D47 - LP Casa Ferrando 1968 Passeig de la Marina, 64 Ferran Galí Casademont 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5392112DF1659A0001GX X:415818.91       Y:4568978.78 Residencial Sí (26)
57 E LP E57 - LP Plaça de les palmeres 1996 Plaça de les palmeres Ana María Castañeda Fraile 6a- Parcs i jardins urbans Edificació no registrada X:  415558.20       Y: 4568696.06 Parcs i jardins No
60 E LP E60 - LP Habitatge Passeig de la Marina 29-bis 1998 Passeig de la Marina, 29bis Guilermo Munuera i Altres 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 6090311DF1669A0001KE X:  415944.94      Y: 4568925.92 Residencial No
61 E LP E61 - LP Habitatge Passeig de la Marina 36-38 1998 Passeig de la Marina, 36-38 Guilermo Munuera i Altre 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 5792112DF1659B0001YI X:  415675,47      Y: 4568981,89 Residencial No

MONTMAR
14 B MO C14 - MO Torre Fael i Cal Patxoca s. XIV Avinguda 320, 18-22  Desconegut 20a/10-Subzona VII UnifamiliarAïllada 3502312DF1730D0001AI X:413382.85        Y:4570022.97 Residencial Sí (36)
21 C MO C21 - MO Mas Jové s. XVI Plaça dels Pins Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3103810DF1730C0001RX X: 413052.36      Y: 4570130.33 Hosteleria Sí (30)
22 C MO C22 - MO Ca n'Orbat s. XVI - XVII Avinguda 302, 92 - Avinguda 313, 5 Desconegut 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3605303DF1730F0001PE X: 413516.4       Y: 4570329.64 Residencial Sí (35)
45 D MO D45 - MO Habitatge Passeig de la Petúnia 3 1961 Carrer petúnia, 3 Héctor Compaired (Kalondi) 20a/10- Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3407301DF1730G0001KS X: 413267.14     Y: 4568821.96 Residencial No
50 D MO D50 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 57 1973 Avinguda Diagonal, 57 J. A. Ballesteros, i Altres 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3602813DF1730B0001OD X:  413575.52    Y:4570026.14 Residencial No
52 E MO E52 - MO Habitatge Passeig de la Petúnia 14 1991 Carrer de la Petúnia, 14 Eladi Calvo Ontoria 20a/11-Subzona VIII Unifamiliar Aïllada 3207307DF1730G0001LS X: 413184.15       Y: 4570581.87 Residencial No
65 E MO E65 - MO habitatge Passeig del Ficus 2 1999 Carrer del Ficus, 2 Guilermo Munuera i Altres 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3006511DF1730E0001QJ X: 413000.68       Y: 4570434.26 Residencial No
66 E MO E66 - MO Casa Malo-Martínez 2000 Avinguda 308, 19 Fernando Álvarez 20a/9 Subzona IV Plurifamiliar Aïllada 4002910DF1740A0001QI X:  413911.5        Y:  4570064.96 Residencial No
69 E MO E69 - MO Habitatge Avinguda 303, 87 2002 Avinguda 303, 87 Josep Almirall i Bosch 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3405107DF1730E0001IJ X:  413381.27      Y: 4570303.38 Residencial No
74 E MO E74 - MO Habitatge Avinguda 315, 7 2004 Avinguda 315, 7 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada 3405101DF1730E0001MJ X:  413293,48       Y: 4568981,89 Residencial No
76 E MO E76 - MO Habitatge Avinguda 301, 69 2012 Avinguda 301, 69 Harquitectes (David Lorente) 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413675.37    Y:  4570308.32 Residencial No
77 E MO E77 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 82 2013 Avinguda Diagonal, 82 Josep Valverde Campos 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413400.06   Y:  4569994.76 Residencial No
78 E MO E78 - MO Habitatge Avinguda Diagonal 300, 55 2014 Avinguda 300, 55 Josep Valverde Campos 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413882.35    Y:  4570308.83 Residencial No
79 E MO E79 - MO Habitatge Avinguda 310, 13 2014 Avinguda 310, 13 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X: 413815.27    Y:  4570265.2 Residencial No
80 E MO E80 - MO Habitatge Avinguda 316, 42 2014 Avinguda 316, 42 Juan Carlos López González 20a/10-Subzona VII Unifamiliar Aïllada Edificació no registrada X:  413258.42   Y:  4570289.8 Residencial No

MAR I SOL
30 D MS D30 - MS Pont de la Corredora Mestra 1755 Rambla de Mar-i-sol Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada         X: 414583.40      Y: 4569769.87 Desaparegut No

MUNTANYETA
7 A MU A06 - MU Assentament ibèric: Turó de la Muntanyeta s. II-I aC Turó de la muntanyeta Desconegut 6b- Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414063.55        Y: 4570401.44 Parc-Residencial Sí (41)
23 C MU C23 - MU Torre de Can Valls de la Muntanyeta s. XVI Carrer Santiago Rusiñol Desconegut 6b-Parc i jardí urbà de nova creació Edificació no registrada X: 414083.9       Y: 4570364.96 Sense ús Sí (33)
36 D MU D36 - MU Can Baixeres 1915 Avinguda Diagonal, 4 Desconegut 13b- Edificació urbana semiintensiva 4205814DF1740E0001OZ X: 416201.47       Y:4573055.44 Residencial Sí (16)
55 E MU E55 - MU Edifici d'habitatges Plaça de la lluna 2 1993 Plaça de la lluna, 2 Agustí Trias i Ortigas 18- Subjecte a ordenació volumètrica específica 4005203DF1740E0084AA X:  413938.83       Y: 4570312.69 Residencial No

VISTA ALEGRE
53 E VA E53 - VA Església de Nostra Senyora de Montserrat 1993 Carrer Dr. marañón, 25 Joan Puig-Pey, i Altres 7b- Equipament comunitari de nova creació 4613601DF1741D0001LY X: 414566.85      Y: 4571167.14 Religiós No
62 E VA E62 - VA Centre Frederic Mompou 1998 Plaça Joan XXIII, 10 Josep Llinàs 7b- Equipament comunitari de nova creació 4610501DF1741B0001MA X:  414578.06      Y:  4570913.25 Cultural No
70 E VA E70 - VA Escola bressol "La Casa dels Infants" 2002 Rambla de Blas Infante, 10 Espinet-Ubach  Arqtes.. 7b- Equipament comunitari de nova creació Edificació no registrada X:  414394.9       Y:  4571185.71 Docent No

ZONA UNIVERSITÀRIA
51 E ZU E51 - ZU Canal Olímpic (Grades i Torre de Control) 1990 Avinguda Canal Olímpic, 2 Pere Rigués i J.Mª  Gutiérrez 7c- Equipament comunitari de nova creació metropolità Edificació no registrada X: 415526.61      Y: 4570255.82 Esportiu No
71 E ZU E71 - ZU Campus Universitari de Castelldefels (UPC) 2002 Carrer Esteve Terradas, 7 Josep Benedito i Altres 7c- Equipament comunitari de nova creació metropolità 5200801DF1750S0001XX X: 415213.95       Y:4569876.38 Docent No
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