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1- Antecedents.- 
 
1.1.-  La Junta de Govern Local de Blanes en sessió de 27 de setembre de 2018, 
publicat al BOPG núm. 193 de 5 d’octubre ( expedient 003764/2018) va acordar: 
 

Primer.- Suspendre l’atorgament de llicències d’enderroc i d’obres d’ampliació i 
reforma que suposin alteració de la configuració arquitectònica de les actuals 
edificacions situades al passeig de la Mestrança 92 i 93 anomenades Can 
Sicra, amb exclusió d’obres de manteniment que siguin necessàries, segons 
delimitació gràfica que consta a l’expedient, als efectes d’estudiar la reforma i 
modificació del planejament vigent, el pla especial de protecció del patrimoni 
ambiental, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic i el seu catàleg de Blanes, 
d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, segons 
modificacions operades per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb un termini 
màxim d’un any a comptar des de la publicació del present acord en el BOP. 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i procedir a la seva publicació 
reglamentària. 

 
 
L’àmbit al que afectaria aquesta nova ordenació urbanística afectaría a les finques 
situades al  passeig de la Mestrança 92 i 93 anomenades Casa Sicra-Galí i Casa 
Tosas-Galí, referències cadastrals 3140905DG8134S0001MD i 
3140904DG8134S0001FD. 
  
L’actual PGOU classifica les finques com a sòl urbà consolidat zona nucli antic 
clau 1, amb unes alçades de PB + 5 davant del passeig Mestrança i PB + 3PP 
davant el carrer Esperança, regulat pels articles 128 i ss de la normativa 
urbanística. 
 
El POUM aprovat provisionalment en sessió plenària de 22 de febrer de 2019 
classifica les finques com a sòl urbà consolidat zona front de mar clau 1, amb 
unes alçades de PB + 5 davant del passeig Mestrança i PB + 3PP davant el carrer 
Esperança, regulat pels articles 131 i ss de la normativa urbanística. 
 
És a dir, tant el planejament general vigent com el que s’està tramitant no regula 
ni preveu cap protecció urbanística a les edificacions existents en els esmentades 
finques. 
 
1.2.-  Tal com es va exposar a la memòria del projecte de suspensió potestativa 
de llicencies es  tracta de dues cases aparellades acabades de construir l'any 
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1915, edificades sobre l'espai de dos cossos. Les línies són clàssiques i austeres, 
amb alguns elements decoratius a la façana. Aquestes característiques fan 
pensar amb l'inici del noucentisme arquitectònic, que aleshores tot just 
començava. 
 
Són unes cases representatives de l'ascens de la burgesia industrial de la vila. En 
aquest cas de les famílies Sicra i Tosas. Aquestes famílies estaven emparentades 
i juntament amb els Galí participaven de la direcció de la fabrica de cuirs i 
adobatge  de  pells Rossend Tossa & Cia. Aquesta empresa va estar situada al 
final del passeig  de  la Mestrança i posteriorment a la part  del  darrera  d'aquest  
passeig,  a  la  zona  del carrer de l' Esperança. Algun membre d'aquesta família 
va ser membre de consistori durant la Dictadura de Primo de Rivera. Després de 
la Guerra Civil els Sicra deixen la societat i construeixen una nova fàbrica a la 
zona de s'Abanell. Posteriorment es dedicaran a l'hoteleria. 
 
Les cases tenen un soterrani amb safareig, planta baixa i pis. La planta baixa té 
un pati, cuina, menjador i saletes. En el primer pis hi ha les habitacions i els 
banys. Al terrat, al mig de les dues cases, hi ha una habitació per al servei. 
 
És un conjunt sobri, de caire classicitzant i molt  harmònic.  Presenta  una  façana  
decorada amb fals encoixinat, molt simètrica  i  on  destaques  les  obertures,  
totes estretes i altes amb arc de mig punt. Cada  casa  té  la seva  porta  i tres 
finestres. 
 
D'aquesta façana també destaca una balconada  sostinguda  per  tres  mènsules  
que ocupa les finestres centrals, una de cada casa. Aquest balcó  esta  tancat  per  
una  glorieta de fusta, decorada amb vidres de colors  i  unes  finestres  que  
segueixen  el model de les obertures de la façana amb arc de mig punt.  Aquesta  
balconada  amb glorieta esta rematada per una cornisa, on hi figura  l'any  de  
construcció,  uns respiraderos i esta rematada per una barana de ferro forjat i 
formes arrodonides que s'estén cap a tot el terrat. 
 
El treball de ferro forjat també és present a les baranes de les quatre finestres que 
no estan cobertes per la glorieta i en les obertures de ventilació deis dos 
soterranis. Les baranes superiors presenten el treball més elaborat del ferro. 
 
En definitiva, es tracta de dues cases amb uns marcats valors arquitectònics, 
histories, estètics, de representació i d'estructuració de l'espai urbà. 
 
Els elements constructius i estètics descrits de les cases, sens dubte, són 
importants. Però no ho són menys que el fet que representen un model de cases 
d'una classe social determinada, la burgesia industrial urbana local, que, 
juntament amb la burgesia d'estiueig, des de finals del s. XIX va anar ocupant i 
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desplaçant les antigues cases de la primera línia de mar que fins aleshores 
ocupaven famílies menestrals lligades als oficis de drassanes, al comerç marítim 
o a la pesca. Aquestes dues cases són representatives d'aquest canvi d'usos del 
passeig i la platja, que passa d'industrial (drassanes, comerç marítim pesca) a 
turístic i d'oci. 
 
Cal dir que d'aquestes cases burgeses pràcticament no en queden ja que des dels 
anys seixanta del segle XX es varen anar substituint per blocs de pisos en no 
poder resistir l'especulació urbanística. Aquestes dues cases són un dels pocs 
models que encara resta dempeus i en bones condicions i que 
incomprensiblement encara no tenen cap figura urbanística de protecció, com sí 
en tenen d'altres catalogades dins el Pla especial  de protecció del patrimoni. 
 
 
2- Objectiu i finalitat del document.- 
 
La finalitat del present document es proposar una Modificació puntual del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic, 
Històric-Artístic i el seu Catàleg de Blanes (MpPEPP), en relació a les edificacions 
situades a les finques del passeig Mestrança núm. 92 i 93. 
 
La MpPEPP consisteix en catalogar les dues finques incloent una fitxa on es 
descriuen les finques amb els valors que motiven la seva protecció. 
 
L’objectiu principal és protegir la façana actual de les edificacions preexistents 
amb la possibilitat d’assolir l’aprofitament urbanístic establert pel planejament 
general  definint les condicions d’edificació de les finques assenyalades, sense 
perjudici del seu desenvolupament per la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana, que es tramita simultàniament 
 
 
2.2.- Iniciativa i promoció.-  
 
La iniciativa de la present Modificació puntual del PEPP es municipal, d’acord amb 
les previsions dels articles 67, 96 i  97 i ss del  Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( en endavant TRLU) i article 10 
de la normativa del Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic, que formula la present modificació a 
l’empara de l’article 78 de la mateixa norma, que atribueix als ajuntaments la 
competència per formular els instruments urbanístics de planejament derivat. 
 
2.3.-  Redacció 
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La redacció del present document urbanístic correspon als serveis tècnics 
municipals. 
 
2.4.- Marc legal.- 
 
El marc legal per a l’actuació proposada és el Decret legislatiu 1/2010, de 3  
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant 
TRLU), el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (en endavant RLU) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Els articles 69 del TRLU i 92 al 95 del RLU estableixen la determinacions 
necessàries per procedir a una modificació dels plans especials urbanístics, en 
aquest cas del Pla Especial del Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, 
arquitectònic, històric-artístic i el seu catàleg de Blanes. Per altra part la 
modificació que es proposa no es troba en cap dels supòsits contemplats a 
l’article 97 del TRLU, sobre justificació de la modificació de les figures de 
planejament urbanístic que comporti fer-ne una valoració negativa. 
 
La modificació que es proposa respecta també els requisits establerts a l’article 98 
del TRLU relatius a la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures i 
zones verdes, atès la limitada funcionalitat del seus objectius. 
 
2.5.- Marc legal urbanístic municipal. 
 
El planejament vigent al municipi de Blanes és el PGOU aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) el 30 de setembre de 
1981 publicat al DOGC 11 de novembre de 1981, posterior text refós de 
l’adaptació cartogràfica aprovat per la CTUG el 12 de juliol de 1989 publicat al 
DOGC de 18 d’octubre de 1989. 
 
Text refós de la normativa urbanística aprovat definitivament per la CTUG el 29 de 
juny de 2005 publicat al DOGC de 17 de gener de 2006. 
 
El Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i 
Històric-artístic de Blanes aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 8 de 
febrer de 2007. 
 
 
2.6.- L’ordenació urbanística vigent de les finques situades al passeig 
Mestrança 92-93. 
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El PGOU classifica les finques com a sòl urbà consolidat zona nucli antic clau 1, 
amb unes alçades de PB + 5 davant del passeig Mestrança i PB + 3PP davant el 
carrer Esperança, regulat pels articles 128 i ss de la normativa urbanística. 
 
El POUM aprovat provisionalment en sessió plenària de 22 de febrer de 2019 
classifica les finques com a sòl urbà consolidat zona front de mar clau 1, amb 
unes alçades de PB + 5 davant del passeig Mestrança i PB + 3PP davant el carrer 
Esperança, regulat pels articles 131 i ss de la normativa urbanística. 
 
Tant el planejament general vigent com el que s’està tramitant no regula ni preveu 
cap protecció urbanística a les edificacions existents en els esmentades finques. 
Igualment cal palesar que el Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic no incorpora dites finques a la seva 
regulació protectora. 
 
 

2.7.- Estructura de la propietat 
 
L’estructura de la propietat de l’objecte del present document és la següent: 
finques cadastrals ref. 3140905DG8134S0001MD i 3140904DG8134S0001FD. 
 
3- Proposta.- 
 
La proposta es concreta en incorporar de dita edificació a l’annex 1 Relació de 
paratges, edificacions i elements d'interès històric, artístic  i paisatgístic, que es 
regulen per les normes de protecció de bens culturals i naturals del Títol Novè 
d'aquestes Normes (normes especials de protecció dels bens culturals i naturals), 
incorporant l’edificació existent al passeig Mestrança 92-93 dintre del llistat 
d’edificacions a protegir i amb la protecció de la façana actual, sense perjudici de 
la possibilitat de la remunta de l’edificació. 
 
Les possibilitats urbanístiques conjuntament amb la protecció de la façana actual 
de l’edificació, sense perjudici que es objecte de desenvolupament tècnic en la 
modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic, es concreta en els següents 
paràmetres i determinacions: 
 
1.- L’edificació podrà assolir el nombre de plantes establert tant al PGOU com al 
POUM en tramitació (PB + 5PP front passeig Mestrança i PB + 3PP front carrer 
Esperança), sense perjudici que l’alçada reguladora de l’edificació serà de 22,45  
metres, als efectes de conjuminar el manteniment dels forjats preexistents de 
l’edificació amb la possibilitat d’assolir el nombre de plantes que possibilita el 
planejament general. 
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L'increment de l'alçada reguladora ve donada per poder complir amb l'alçada 
mínim habitable i les demandes tècniques exigibles en les noves construccions 
(CTE) en les plantes de la remunta. 
 
2.- Conservació total de  la façana del núm. 92-93 del c/ de la Mestrança 
 
3.- Qualsevol projecte de remunta haurà d'estar contemplat dins un projecte 
unitari per ambdues parcel·les 
 
4.- La remunta es mantindrà en el mateix pla de façana, tot i que es pot plantejar 
una reculada mantenint les característiques compositives de la fitxa. 
 
5.- La nova façana serà plana, sense balcons en voladís. Es permetran 
balconeres enrasades al pla de façana amb barana de barrots verticals o vidre, o 
balcons interiors (del pla de façana endins). 
 
6.- En la façana a protegir es mantindrà tota la façana, obertures, tipologia i 
composició de fusteries, baranes i elements decoratius, així com el tipus d’acabat 
de façana de falses dovelles. 
 
7.- S'han de respectar els nivells del terra de planta primera i planta segona per tal 
de no afectar a la composició de façana. No serà necessari respectar-los en la 
totalitat de la profunditat de parcel·la. 
 
S’adjunta fitxa  de les característiques  de la protecció: C4F7 
 
4- Justificació.- 
 
L’article 97 del TRLU estableix la necessitat de justificació de la modificació de les 
figures del planejament urbanístic. A tal efecte, les propostes de modificació d'una 
figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. 
 
Necessitat de la iniciativa.- 
 
Es evident la necessitat d’establir mecanismes per garantir el manteniment 
d’aquests valors històrics i socials que representa dita edificació, tant pel seu valor 
afegit com pel seu interès general. 
 
Oportunitat de la tramitació.- 
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L'oportunitat amb relació als interessos públics i privats concurrents rau en que 
aquesta modificació permet compatibilitzar els valors intrínsecs de la façana de 
l’edificació a protegir d’interès a nivell municipal i, a la vegada, compatible amb les 
actuals possibilitats d’aprofitament urbanístic que cal mantenir. 
 
Conveniència de la tramitació.- 
 
L’actual regulació urbanística continguda en planejament municipal general ni 
especial no garanteix l’objectiu descrit a l’apartat anterior, en tant no es contempla 
cap mesura de protecció cara al manteniment dels seus valors de la façana de 
l’edificació preexistent. 
 
 
Justificació de la viabilitat de la proposta.- 
 
La present proposta de modificació de l’instrument de planejament urbanístic 
derivat, no es troba en cap dels supòsits contemplats a l’apartat segon de l’article 
97 del TRLU que  comporti efectuar una valoració negativa d’aquesta, en tant que: 
 

- La modificació proposada no comporta un increment del sostre edificable, 
de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la 
transformació global dels usos previstos pel planejament. 
 

- La protecció d’alguns elements es limita a la seva preservació, sense que 
s’incideixi en cap cas la coherència amb el model d'ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent i no entra en contradicció amb els 
principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 

- La modificació proposada no té incidència en el planejament territorial i, per 
tant, no entre en conflicte amb raons d'interès territorial o estratègic, 
d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 
 

- Es tracta d’una projecció adequada dels interessos públics en tant que la 
modificació garanteix la pervivència de la memòria històrica d’aquesta 
edificació i els seus valors històrics. 

 
 

5. Memoria ambiental 
 
Donades les característiques d’aquesta modificació puntual, que no qualifica nous 
terrenys, ni modifica l’edificabilitat, ni comporta la implantació i manteniment de 
noves infraestructures es considera que la seva incidència ambiental es mínima. 
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Aquesta modificació puntual es limita a regular mesures de protecció de 
l’edificació que no alteren els criteris i objectius del pla. 
 
Segons la Disposició addicional 8a, apartat 6.c), de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, la present 
Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic no s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica perquè es refereix només a finques classificades  a sòl urbà 
consolidat i perquè no produeix efectes significatius sobre el medi ambient. 
 

 
6. Memoria social 
 
Al tractar-se d’una Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni 
Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic, que entre les seves  
determinacions no estableix programes d’habitatge públic, la mateixa no té 
incidència sobre els programes d’habitatge social pel conjunt del municipi. 
 
7.- Informe de sostenibilitat econòmica 
 
El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprovat per RDL 
7/2015 de 30 d’octubre, disposa en el seu article 22.4: 
 
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en 
el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así 
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 
 
En compliment, doncs d’aquest mandat legal, s’elabora el present informe de 
sostenibilitat econòmica que s’incorpora com a document necessari de la 
Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, 
Arquitectònic i Històric-artístic. 
 
En general, la incidència sobre la hisenda municipal de qualsevol figura de 
planejament que comporti imposició de  càrregues singulars a finques privades, 
es concreta en dos grans blocs impositius: 
 

1) Impost sobre la Propietat Immobiliària. 
2) Impostos municipals d'aplicació voluntària (Llicencies Urbanístiques)  
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1.- Pel que fa a l’IBI (Real Decret núm. 417/2006, de 7 d’abril que aprova el text 
refós de la Llei del cadastre) la regulació fiscal lligada a la catalogació d'edificis 
com de protecció es concreta en dos aspectes: 
 

a) Coeficients correctors del Valor Cadastral. 
b) Reduccions temporals de la base imposable 

 
Cap d’aquests supòsits en serien d’aplicació al cas present, en tant no es tracta 
d’una limitació singular de la finca que comporti restriccions en el 
desenvolupament de l’aprofitament urbanístic preexistent. Es tracta de preservar 
una sèrie d’elements (façana de l’edificació), quina pervivència es compatible amb 
la concreció de l’aprofitament urbanístic. 
 
I el seu manteniment entre dintre de les obligacions que tot propietari de terrenys, 
construccions, instal·lacions i altres béns immobles té del compliment del deure 
legal de conservació i rehabilitació (art. 197 del TRLU, 15 del RDL 7/2015 de 30 
d’octubre i 29 RLU ). 
 
2.- L’impost sobre construccions i obres (ICIO), en el marc de l’autonomia 
tributaria als municipis, esdevé regulat per les Ordenances Municipals. 
 
L'aplicació de possibles desgravacions en aquest impost ve donada normalment 
per accions fiscals municipals de tipus discrecional en determinades dinàmiques 
de gran abast, com poden ser polítiques de rehabilitació d'edificis, etc., i no per pel 
fet objectiu de la catalogació d’uns elements immobles en concret. 
 
Per tant, es considera que no procediria adoptar cap mesura de desgravació fiscal 
en aquest cas, atenent a l’abast territorial de l’àmbit afectat, així com pel tipus 
d’obres autoritzables. 

 
Aquesta modificació puntual tampoc suposa cap actuació de caràcter públic que 
pogués suposar inversions sobre l'entorn urbanístic afectat i a càrrec de la 
hisenda municipal, ni comporta la implantació i manteniment de noves 
infraestructures  i de prestació dels serveis que d’aquestes se’n derivessin. 
 
No s’alteren i es mantenen els usos i les edificabilitats possibles del planejament 
vigent i, per tant, no han de fer-se previsions pressupostaries per indemnitzacions. 
 
Per tant, ateses les característiques d’aquesta modificació puntual, el present 
informe  de sostenibilitat econòmica es limita a constatar que  l’abast i contingut 
del mateix no comporta per a l’Ajuntament l’alteració dels actuals drets i 
obligacions, traduïts per a la hisenda municipal en ingressos i despeses. 
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Per tant, s’estima que la present modificació del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic és 
econòmicament sostenible, pel que afecta a l’impacte en la hisenda pública 
municipal. 
 
Igualment, a la vista del limitat abast de l’operació urbanística del present projecte 
es inaplicable les previsions de l’apartat cinquè de l’article 22 del RDL 7/2015 de 
30 d’octubre, doncs al tractar-se d’una Modificació puntual del Pla especial de 
Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic que 
afecta únicament a sòls ja classificats com a sòl urbà consolidat, no es produeixen 
canvis  significatius en l’esment pla derivat ni les seves determinacions incideixen 
ni te impacte a la Hisenda Municipal. 
 
8- Suspensió de llicències 
 
L’article 73.2, del TRLU estableix que l'aprovació inicial dels instruments de 
planejament urbanístic permet a l'administració competent acordar la suspensió 
de llicències en el cas que es pretengui assolir objectius urbanístics concrets, els 
quals han d'ésser explicitats i justificats. 
 
En aquest cas, la suspensió afectaria als elements subjectes a protecció per 
aquesta modificació puntual  i es concretaria en no permetre obres de nova 
planta, ampliacions, rehabilitacions i  enderroc total o parcial dels edificis existents 
i dels elements subjectes a protecció.   
 
La seva justificació ve continguda en la present documentació de modificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveis Técnics Municipals 
 
Blanes, setembre 2019 
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VALOR MOTIU DE LA PROTECCIÓ

CATÀLEG

RELACIÓ DE BENS  CATALOGATS SEGONS ELS VALORS MOTIU DE PROTECCIÓ

VALORACIÓ PAISATGÍSTICA

1.HISTÒRIC I/O

ARQUEOLOGIC

2.

ARQUITECTÒNIC

URBANÍSTIC

-ARTISTIC

-BOTANIC

3.

SENTIMENTAL

-SIGNIFICATIU

4.

ECOLOGIC -

AMTIENTAL

1. BELLESES

NATURALS.

PANORÀMIQUES-

PERSPECTIVES
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CAMINS, JARDINS

PRIVATS I/O

JARDINS

DESTACATS

3. CONJUNTS

REFERENTS DE

LA IDENTITAT I

L'ESTÈTICA

URBANA

C/ MESTRANÇA 92-93

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC, ARQUITECTÒNIC,

HISTÒRIC-ARTÍSTIC I EL SEU CATÀLEG

BLANES (LA SELVA)

DENOMINACIÓ: Casa Sicra Gali (92) i Casa Tosas Gali (93)

LOCALITZACIÓ: c/ Mestrança 92-93

ÈPOCA: 1915

AUTOR:

CONJUNTS URBANS

MESTRANÇA 92-93

CATÀLEG

1 de 2

C4

F7

SITUACIÓ AMB SOBREPOSICIÓ POUM

CARRER ESPERANÇA

PASSEIG DE LA MESTRANÇA

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

Es tracta de dues ases aparellades acabades de construir l’any 1915, edificades sobre l’espai de dos

cossos. Les línies són clàssiques i austeres, amb alguns elements decoratius a la façana. Aquestes

característiques fan pensar amb l’inici del noucentisme arquitectònic, que aleshores tot just

començava.

Les cases tenen un soterrani amb safareig, planta baixa i pis. La planta baixa té un pati, cuina,

menjador i saletes. En el primer pis hi ha les habitacions i els banys. Al terrat, al mig de les dues

cases, hi ha una habitació per al servei.

És un conjunt sobri, de caire classicitzant i molt harmònic. Presenta una façana decorada amb fals

encoixinat, molt simètrica i on destaquen les obertures, totes estretes i altes amb arc de mig punt.

Cada casa té la seva porta i tres finestres.

D’aquesta façana també en destaca una balconada sostinguda per tres mènsules que ocupa les

finestres centrals, una de cada casa. Aquest balcó (tribuna) està tancat per una glorieta de fusta,

decorada amb vidres de colors i unes finestres que segueixen el model de les obertures de la façana

amb arc de mig punt. Aquesta balconada amb glorieta està rematada per una cornisa, on hi figura

l’any de construcció, unes ventilacions i està rematada per una barana de ferro forjat i formes

arrodonides que s’estén cap a tot el terrat.

El treball de ferro forjat també és present a les baranes de les quatre finestres que no estan cobertes

per la glorieta i en les obertures de ventilació dels dos soterranis. Les baranes superiors presenten el

treball més elaborat del ferro.

*Descripció  per Toni Reyes Valent, Cap de l'Arxiu Municipal de Blanes

ESTAT ACTUAL

c/ Esperança

ESTAT ACTUAL

c/ Mestrança
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AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC, ARQUITECTÒNIC,

HISTÒRIC-ARTÍSTIC I EL SEU CATÀLEG

BLANES (LA SELVA)

DENOMINACIÓ: Casa Sicra Gali (92) i Casa Tosas Gali (93)

LOCALITZACIÓ: c/ Mestrança 92-93

ÈPOCA: 1915

AUTOR:

CONJUNTS URBANS

MESTRANÇA 92-93

CATÀLEG

2 de 2

C4

F7

NORMES ESPECÍFIQUES

Nivell de conservació:  CA2 categoria D

- Conservació total de la façana del num. 92-93 del c/ de la Mestrança

- Qualsevol projecte de remunta haurà d'estar contemplat dins un projecte

unitari per ambdues parcel·les

- La remunta es mantindrà en el mateix pla de façana, tot i que es pot plantejar

una reculada mantenint les característiques compositives de la fitxa.

- La nova façana serà plana, sense balcons en voladiu. Es permetran

balconeres enrasades al pla de façana amb barana de barrots verticals o

vidre, o balcons interiors (del pla de façana endins)

- Per a la composició de la nova façana s'hauran de respectar els eixos

existents de les obertures ide la  tribuna de la façana a conservar.

- En quan a colors i acabats de façana de la remunta s'hauran de respectar els

colors de tononalitats clares (blancs i tons terrossos) permeten la utilització de

materials que no entrin en competència amb la façana a conservar.

- En la façana a protegir es mantindrà tota la façana, obertures, tipologia i

composició de fusteries, baranes i elements decoratius, així com el tipus

d'acabat de façana de falses dovelles.

- S'han de respectar els nivells del terra de planta primera i planta segona per

tal de no afectar a la composició de façana. No serà necessari respectar-los

en la totalitat de la profunditat de parcel·la.

*L'increment de l'alçada reguladora ve donada per poder complir amb l'alçada

mínim habitable i demandes tècniques del CTE en les plantes de la remunta.

3m0m 6m
9m

12m

Nivells a conservar

EIXOS DE FAÇANA A CONSERVAR

PROPOSTA COMPOSITIVA DE

REFERÈNCIA PER LA REMUNTA
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