
TIPUS PROPIETARI PLÀNOLS CAIXA COMPOSICIÓ         

GENERAL

ESTIL FUNCIÓ SITUACIÓ ORIENTACIÓ PENDENT ANY INTERVENCIÓ

IV-a Perramón, 

Eudald

(No hi ha plànols) 36 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona fora de 

la Porta del Mar

 /  / 1819 Reforma

IV-a Picarin, Lluís (No hi ha plànols) 36 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Barri de Ginebra  /  / 1801 Legalització

IV-a Pascual, 

Josep

Plànols situació (m), 

emplaçament i 

distribució molt 

general sobre paper 

(peus) 

35 Barraca i cobert de planta 

rectangular feta de pedra 

seca per guardar eines (1 

planta). Coberta de teules a 

2 aigües

 /  / Zona de Montjuïc 

a 1.150 m del 

Castell de 

Montjuïc

 / Terreny en 

pendent

1863 Obra nova

IV-a Pla,      Rafel (No hi ha plànols) 37 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1841 Obra nova

IV-a Poll, Salvador (No hi ha plànols) 37 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Pla de Barcelona 

i al costat de la 

Creu Coberta

 /  / 1740 Obra nova

IV-a Portavella, 

Pere

(No hi ha plànols) 38 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i 

davant del Fort 

de Don Carlos

 /  / 1852 Legalització

IV-a Portavella, 

Ramon

(No hi ha plànols) 38 Barraca  (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i 

davant del Fort 

de Don Carlos

 /  / 1847 Reforma

IV-a Praus, Caietà (No hi ha plànols) 39 Barraca agrícola (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i prop 

de la Bateria 

Reial

 /  / 1866 Obra nova

CARACTERÍSTIQUES 

HISTÒRIQUES
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CARACTERÍSTIQUES                                                        

DEL LLOC

Quadre 3. Característiques arquitectòniques, del lloc i històriques d'edificacions especials



IV-a Puig, Joan Plànols situació  i 

alçat molt general 

(peus)

39 Barraca de fusta (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i prop 

de la Creu 

Coberta

 /  / 1856 Legalització

IV-a Quintana, 

Joan

Plànols situació, 

distribució i seccions 

generals

39 Barraca (1 planta)  / Agrícola Pla de Barcelona 

i prop de la Creu 

Coberta

 /  / 1850 Obra nova

IV-a Rivas, Jaume (No hi ha plànols) 41 Cobert de teules al costat 

d'una barraca (1 planta)

 / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i fora 

de la Porta Nova

 /  / 1846 Obra nova

IV-a Ribera, Josep (No hi ha plànols) 41 Magatzem (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i prop 

de la Bateria del 

Príncep Alfons

 /  / 1879 Obra nova

IV-a Rigalt, Felip (No hi ha plànols) 41 Cobert i dipòsit d’aigua (1 

planta)

 / Agrícola Entorn de 

Barcelona 

 /  / 1833 Obra nova

IV-a Serra, Pere Plànols situació i 

emplaçament molt 

senzills sobre paper

45 Barraca de reduïdes 

dimensions (1 planta)

 / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1863 Obra nova



IV-a Valls, Antoni Situació, 

emplaçament, planta 

distribució, alçat.

53 Casa rectangular de dos 

crugies paral·leles a la 

façana principal (1 planta). 

Coberta plana, amb 

dipòsits d'aigua laterals.

Composi

ció 

neoclàss

ica 

senzilla

Residencial-

agricola

 A 700 m de la 

Ciutadella. Finca 

situada entre la 

carretera de 

França i l'antic 

camí del Bogatell

 / Terreny pla 

(finca de 

135x82 m 

aprox.)

1866 Obra nova

IV-a Valls, Rafael Plànols de situació, 

distribució i alçat 

sobre paper vegetal 

e:1/50 (m) ben fet

53 Quadra rectangular d'una 

sola crugia  (1 planta)

Composi-

ció 

funcional

Ramadera Al peu de la 

muntanya de 

Montjuïc

 / Terreny pla 1868 Obra nova

IV-a Vidal, Melcior Plànols situació,  

emplaçament i alçat 

senzills sobre paper 

(peus)

54 Barraca i una sínia (1 

planta)

 / Agrícola Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona al 

costat del 

Passeig del 

Cementiri i 

davant de la 

Ciutadella (a 400 

m)

 /  / 1850 Obra nova

IV-a Vidal, 

Salvador

Plànols situació, 

emplaçament, planta 

i alçat simples sobre 

paper vegetal (m)

54 Barraca de fusta temes 

relacionats amb el vi (1 

planta)

 / Agrícola Fora de la ciutat 

de Barcelona al 

costat de la 

Carretera de 

França i prop de 

la Ciutadella (a 

450 metres) 

 /  / 1866 Obra nova

IV-a Vieta, Pere 

(doctor en 

Medicina)

Plànol emplaçament 

colorejat sobre 

paper (vares de 

Burgos)

54 Barraca (1 planta)  / Agrícola Fora de la ciutat 

de Barcelona i 

prop del Baluard 

de Don Felip (a 

1000 vares de 

Burgos)

 /  / 1820 Obra nova



IV-a Vila, Benet Plànols situació i 

emplaçament sobre 

paper (vares)

55 Barraca  (1 planta)  / Fora de la ciutat 

de Barcelona (a 

280 m)

 /  / 1843 Obra nova

IV-a Viladomat, 

Rita

Plànols situació i 

distribució sobre 

paper (peus 

castellans)

56 Magatzem (1 planta)  / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1855 Legalització

IV-b Baños, 

Bienvenido

Plànols situació, 

distribució, secció i 

alçats ben fets 

(pams i metres 

alhora)

5 Magatzem de vins 

entremitgeres d'una sola 

crugia de 6m d’amplada 

exterior (1 planta) 

 / Agrícola Prop de Sant 

Martí de 

Provençal, al 

costat de la 

Carretera de 

Madrid a la 

Junquera

 /  / 1866 Obra nova

IV-b Piera, Pau (No hi ha plànols) 36 Instal·lacions per criar 

conills  (1 planta)

 / Agrícola Pla de Barcelona  /  / 1858 Obra nova

IV-b Santaló, 

Bartomeu 

Plànols 

emplaçament i alçat 

senzills sobre paper

45 Cobert i magatzem per 

maquinària  (1 planta)

 / Agrícola Fora de la ciutat 

de Barcelona al 

costat de la 

Carretera de 

França i prop de 

les muralles

 /  / 1848 Obra nova

IV-b Vila, Benet Plànols situació, 

distribució i alçat 

generals (peus 

castellans)

55 Quadra per animals entre 

dos edificis existents 

 / Agrícola Fora de la ciutat 

de Barcelona (a 

250 m) a l’horta 

d’en Bertran

 /  / 1861 Obra nova 

IV-b Vila, Bartomeu Plànols situació i 

planta general

55 Ampliar quadra per animals 

a l’horta d’en Bertran (1 

planta)

 / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1861 Ampliació

IV-b Vila, Salvador Plànols situació, 

planta i alçats sobre 

paper vegetal (peus 

i metres) 

55 Quadra per animals (1 

planta)

 / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1862 Obra nova

IV-b Xicoy, Felip Plànols situació i 

distribució generals 

sobre paper

56 Cobert gran de teula (1 

planta)

 / Agrícola Entorn de 

Barcelona

 /  / 1868 Obra nova



IV-c Regordosa, 

Mariano

Plànols situació, 

distribució, alçat i 

secció generals 

(peus i pams 

catalans)

40 Magatzem de planta 

rectangular al costat d'una 

sínia i un dipòsit d'aigua 

existents (1 planta). 

Coberta a dues aigües.

Modulatg

e 

estructur

a

Agrícola Pla de Barcelona 

davant del 

Baluard dels 

Tallers (?) (a 

1200 vares) i en 

una finca cruïlla  

del Camí de les 

Corts de Sarrià i 

el Ferrocarril del 

centre

Nord Terreny pla 1855 Obra nova

V-a Bacigalupi, 

Serafí

No hi ha plànols 4 Barraca i sínia (1 planta)  / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona a l'altra 

costat de la 

carretera que 

circula pel glacis

 /  / 1835 Obra nova

V-a Badia,      

Didac

Plànols planta i alçat  

ben fets (peus)

4 Barraca, dipòsit d’aigua i 

dues fonts (1 planta)

 / Agrícola Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona prop 

de la Creu 

Coberta entre el 

Camí Reial i el 

poble de 

l'Hospitalet

 /  / 1851 Obra nova

V-a Comas,   

Jaume

Plànols de situació i 

generals, pintats 

sobre paper

12 Casa  aïllada, cobert i 

dipòsit d’aigua (1 planta)

 / Residencial-

agricola

Pla de Barcelona, 

davant del 

Baluard Hostalers 

(a 1400 vares)

 /  / 1852 Obra nova 

V-a Cruz, Manel Plànols generals ben 

fets

13 Casa  aïllada i un dipòsit 

d’aigua al costa d'un hort (1 

planta)

 / Residencial-

agricola

Pla de Barcelona 

enfront dels 

baluards de 

Junqueres i de 

Sant Pere (a 

1200 peus)

 /  / 1847 1848 Obra nova



V-a Feliu, Antoni Sense plànol de 

situació, distribució i 

alçats senzills i ben 

fets en color 

17 Caseta  aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Pla de Barcelona 

al peu de la 

muntanya de 

Montjuïc

 /  / 1742 Obra nova

V-a Golorons, 

Ignasi

Plànols situació, 

distribució i alçats 

molt ben fets sobre 

paper (vares)

21 Casa com havia sigut 

abans de la guerra de la 

Independència (1 planta). 

Coberta a quatre aigües. 

Composi

ció 

neoclàss

ica 

senzilla

Residencial-

agrícola

Pla de Barcelona 

i al costat de la 

Carretera de 

França (a 80 

vares) que surt 

de la Porta Nova i 

davant de la 

Ciutadella (a 

1420 vares)

Nord-est Terreny pla 

(finca 84-

115x314-

315 m 

aprox.)

1842 Reconstruc-ció 

V-a Mateu, Josep Plànols planta, alçat 

i emplaçament 

terreny amb paret 

seca molt ben fets

29 Fer una casa, tanca, 

rentador, pou, i reparació 

de paret de pedra seca

Composi

ció 

simètrica

Residencial-

agrícola

Muntanya de 

Monjuïc a 600 m 

del castell de 

Montjuïc

 / Terreny en 

pendent

1865 Obra Nova

V-a Miralta, Jaume Plànols 

emplaçament i 

seccions alçats 

colorejats i planta 

emplaçament

30 Sínia, bassa i barraca 

rectangular (1 planta) a 

mes de 100 vares de la 

fortificació i lliure de tot 

atac. Coberta a dues 

aigües 

Composi

ció 

neoclàss

ica

Residencial 

agrícola

A 3600 peus de 

les muralles de la 

ciutat al costat 

del Camí Fondo i 

prop de la Creu 

Coberta (per la 

banda de 

Montjuïc)

 / Terreny pla  

dins una 

terrera de 2 

m de 

profundi-tat

1850 Obra nova

V-a Piera, Gerard Plànols situació, 

planta i alçats 

generals en paper

36 Casa (1 planta)  / Residencial 

agrícola

Pla de Barcelona 

i prop del Passeig 

de Gracia

 /  / 1842 Reforma



V-a Pompido, 

Raimunda

Plànols situació i 

emplaçament 

generals 

38 Casa, sínia i dipòsit d’aigua 

(1 planta)

 / Residencial 

agrícola

Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i 

davant de la 

Porta de l'Àngel

 /  / 1845 Reconstruc-ció

V-a Puget, Jaume (No hi ha plànols) 39 Casa aïllada  (1 planta)  / Residencial- 

agrícola

Pla de Barcelona  /  / 1822 Ampliació

V-a Pujadas, 

Ventura

(No hi ha plànols) 39 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Fora de la ciutat 

de Barcelona (a 

1500 vares)

 /  / 1784 Obra nova

V-a Real, Xavier Plànols situació, 

emplaçament, 

seccions i alçats 

senzills sobre paper 

(metres i pams)

40 Casa aïllada de fusta (1 

planta)

 / Residencial-

agricola

Pla de Barcelona 

al costat de la 

Carretera de 

França i prop del 

Ferrocarril de 

Granollers

 /  / 1866 Obra nova

V-a Umbert, Manel Plànols situació, 

emplaçament i alçat 

en paper i mesurat 

(peus)

53 Caseta rectangular,  un 

dipòsit d’aigua i un pou (1 

planta). Coberta plana. 

Costat riera de Malla i prop 

del Passeig de Gràcia i la 

porta de l'Àngel (1.200 

peus)

Composi

ció 

neoclàss

ica 

senzilla

Residencial-

agrícola

Prop de la ciutat 

de Barcelona (a 

2.200 peus) i 

prop del Passeig 

de Gracia (a 

1.800 peus)

Nord-est Terreny pla 

(finca de 

90x100 m 

aprox.)

1851 Obra nova

V-b Foraster, 

Francesc

Plànols situació, 

distribució, i alçat 

ben dibuixats sobre 

paper

18 Caseta  aïllada, un dipòsit 

d’aigua, i una sínia (1 

planta). Coberta plana

Composi

ció 

neoclàs-

sica 

senzilla

Residencial-

agrícola

Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona al 

costat del mar i 

del Passeig del 

Cementiri enfront 

de la Ciutadella 

(a 3.200 peus) 

Est Terreny pla 

(finca 

trapezoïdal 

de 131x101 

m aprox.)

1855 Obra nova



V-b Viñolas, Josep Plànols situació, 

emplaçament, 

distribució i alçat 

generals

56 Casa de planta quadrada, 

cobert de sínia de planta 

quadrada (1 planta) coberta 

plana i bassa, també de 

planta quadrada 

 / Residencial 

agrícola

Pla de Barcelona 

costat Carretera 

del Cementiri per 

la banda del mar i 

al costat nord de 

la riera Bogatell

Sud Terreny pla 

(finca 36,7-

123x154-

219 m 

aprox.)

1855 Obra nova

V-c Girona, Manel Plànols distribució, 

alçats i situació molt 

ben fets

21 Ampliació edifici aïllat (1 

planta). Coberta a dues 

aigües.  

Composi

ció 

funcional

Redicencial-

agricola

Prop de la 

Ciutadella a 150 

m entre la 

Carretera del 

Cementiri i el 

Ferrocarril a 

Mataró 

Oest Terreny pla 

(finca 66-

150x 270-

297 m 

aprox.)

1865 Ampliació

VI-a Aymar,   

Agustí

Plànols de situació, 

distribució i alçat 

molt ben fets sobre 

paper (peus) 

4 Caseta  aïllada de paret de 

15 cm i pilars modulats 

7x3m, un pou, i un dipòsit 

d’aigua (1 planta)

 / Residencial Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona entre 

el Passeig del 

Cementiri i el mar

 /  / 1859 Obra nova 

VI-a Benavent, 

Jacint

Plànols situació, 

planta general i alçat 

(m) e:1/100

57 Casa aïllada (1 planta). 

Coberta de quatre aigües

Composi

ció 

neoclàss

ica 

senzilla

Residencial Zona Creu 

Coberta i al peu 

de la muntanya 

de Montjuïc

  / Terreny   pla 1863 Obra nova

VI-a Coll, Francesc Plànols situació i 

planta pintats sobre 

paper

12 Casa  aïllada (1 planta)  / Residencial Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i 

davant del 

baluard de 

Junqueres

 /  / 1857 Obra nova 

VI-a Collaso, dolors Plànols situació i 

planta pintats sobre 

paper

12 Casa aïllada  (1 planta)  / Residencial Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona a i 

prop del Portal de 

l'Àngel

 /  / 1851 Obra nova 



VI-a Filbá, Joan Plànols situació i 

planta i alçat ben 

fets

18 Casa de planta rectangular 

format per tres crugies 

perpendiculars a la façana  

i un pou (1 planta) Coberta 

plana

Composi

ció 

neoclàss

ica

Residencial-

agricola

Muntanya de 

Montjuïc  a 450 

m del Castell de 

Montjuïc

Est Terreny  pla 

(finca de 

91x69-76 m 

aprox.)

1880 Obra nova

VI-a Girau, Manel Plànols ben fets 

amb color: situació, 

distribució i alçat 

plantes i alçats 

(vares)

21 Caseta  aïllada quadrada  

(1 planta). Coberta plana

Composi

ció 

neoclàs-

sica 

rigorosa

Residencial Pla de Barcelona-

Clot al davant de 

la Ciutadella. 

Finca situada a la 

cruïlla de la 

carretera de la 

Creu de Molers i 

el Camí de la 

Creu Coberta 

 Est Terreny pla 

(finca 66-

82,5x 

112,75 m 

aprox.)

1862 Obra nova

VI-a Guixé,     

Josep

Plànols situació, 

emplaçament, 

distribució i alçats 

generals 

22 Casa (1 planta) Composi

ció 

neoclàss

ica

Residencial Pla de Barcelona 

al costat de la 

carretera de 

l'Hospitalet

 /  / 1853 Obra nova

VI-a Julià, Teresa Plànols situació, 

emplaçament, 

distribució i alçat 

generals

24 Barraca per habitatge (1 

planta). Coberta a dues 

aigües. Finca situada a la 

cruïlla Passeig Cementiri i 

carretera dels Àngels

Composi

ció 

simètrica 

de fusta

Residencial-

agricola 

(entrada, 

menjador, 

cuina i 2 

habitacions)

Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona i 

davant de la 

Ciutadella (a 

1000 peus) al 

costat del 

Passeig del 

Cementiri

Sud-est Terreny pla 

(finca 

allargada de 

40 m 

d'amplada 

aprox.)

1860 Obra nova

VI-a Pilar, Cristóbal (No hi ha plànols) 37 Caseta aïllada (1 planta)  / Residencial 

agrícola

Pla de Barcelona 

i al costat de la 

Creu Coberta

 /  / 1744 Obra nova

VI-a Puig, Esteva Plànols situació, 

distribució, alçat i 

secció ben fets en 

paper vegetal i 

mesurat en metres

39 Casa aïllada de fusta  (1 

planta)

 / Residencial Pla de Barcelona  /  / 1865 Obra nova



VI-a Puig, Josep Plànols situació, 

distribució i alçats 

molt generals

39 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Al costat de la 

ciutat de 

Barcelona i prop 

de la Ciutadella

 /  / 1862 Obra nova

VI-a Rovira, 

Catalina

(No hi ha plànols) 42 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial Pla de Barcelona 

prop del Camí de 

França

 /  / 1824 Reconstruc-ció

VI-a Soler, Josefa Plànols distribució i 

alçat

48 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona prop 

del passeig del 

Cementiri

 /  / 1861 Obra nova

VI-a Tullot, 

Francesc

Plànols generals 52 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial Pla de Barcelona 

al costat de la 

Carretera de 

Madrid i prop de 

la Creu Coberta

 /  / 1855 Obra nova

VI-a Tullot 

Francesc

Plànols generals 52 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial Pla de Barcelona 

al costat de la 

Carretera a 

Madrid i prop de 

la Creu Coberta

 /  / 1864 Obra nova

VI-a Vila, Domènec Plànols situació, 

emplaçament, 

distribució i alçat 

molt generals sobre 

paper (vares)

55 Fer un primer pis a un 

edifici existent de planta 

baixa (1 planta)

 / Residencial Entorn de 

Barcelona

 /  / 1848 Ampliació

VI-a Bonafont, 

Jacint

Plànols situació, 

distribució i alçat 

generals (m)

57 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Entorn de 

Barcelona

 /  / 1863 Obra nova

VI-a Bonafont, 

Jacint

Plànols situació, 

distribució i alçat 

generals (peus)

57 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial-

agricola

Entorn de 

Barcelona

 /  / 1859 Obra nova

VI-a Cartañà, 

Ramon

Plànols situació, 

emplaçament, 

distribució lliure, 

secció i alçat

57 Casa aïllada (1 planta)  / Residencial Entorn de 

Barcelona

 /  / 1856 Obra nova



VI-b Mateu, Isidre Plànols situació, 

emplaçament, alçat i 

distribució molt 

generals

31 Casa de planta quadrada 

amb tancament d’envanets 

i pilars perimetrals

Composi

ció 

neoclàss

ica

Residencial 

agrícola

Entorn de 

Barcelona

 / Terreny pla 1861 Obra nova

VI-b Portavella, 

Josep

Plànols situació, 

distribució i alçats 

molt ben fets (pams 

catalans)

38 Casa-pavelló de planta 

rectangular format per dues 

estances (1 planta). 

Coberta plana

Composi-

ció 

neoclàs-

sica 

culte

Residencial-

agrícola

Al nord de la 

ciutat de 

Barcelona davant 

de la Ciutadella, 

entre el Passeig 

del Cementiri i el 

mar

 / Terreny pla 1844 Obra nova

VI-c Parladé, Josep Plànols situació, 

planta i alçat ben 

fets sobre paper 

(peus castellans i 

pams catalans)

34 Casa de planta rectangular 

(1 planta). Coberta plana

Composi-

ció 

neoclàs-

sica 

culte

Residencial Muntanya de 

Montjuïc, a 2.400 

peus del Castell 

de Montjuïc.

 / Pendent 1852 Obra nova

VI-d Martínez, 

Jaume

Plànols situació, 

emplaçament, perfil 

del terreny, 

distribució i alçat (m)

28 Construcció de dues cases 

aparellades amb porxo a 

una banda i dipòsit d'aigua 

a l'altre 

Composi-

ció 

neoclàs-

sica 

senzilla

Redidencial-

agricola

Muntanya de 

Montjuïc al costat 

torrent Canyelles

 / Terreny pla 

(finca 

allargada i 

corba de 

350x170 m 

aprox.)

1864 Obra nova


