
SOSTRES PLANTA BAIXA PATI

SOSTRES PLANTA PRIMERA PAVIMENTS

PATI CENTRAL

Pla Especial del Catàleg de l’Edificació del Municipi de Figueres

- qualificació PGOU: clau a1.5 (definició volumètrica)
- tipus de protecció: 2 Protecció Estructural
- categoria d’intervenció: RH +A/P
- possibilitat d’addició d’una planta reculada > 3m del pla de façana. La possible escala i l’ascensor per a l’addició es situaran més enllà de la 
paret posterior del vestíbul-pati, sense incidir en cap cas sobre aquest
- possibilitat de remodelació de la planta 2ª (golfes) i substitució de la coberta, per a facilitar l’addició, sense modificar en cap cas la façana 
existent
- conservació i manteniment dels elements de valor especial: pati vestíbul a triple alçada, escales, revestiments, paviments

Normes del Pla Especial de Protecció del Centre Històric

Art 20. Nivell de Protecció 2 (Protecció Estructural): immobles d’especial valor arquitectònic, artístic o ambiental, significat pel tipus arquitectò-
nic -estructural, compositiu, constructiu i distributiu- que s’han de mantenir sense perjudici de les obres interiors o exteriors d’adaptació, com-
patibles amb el tipus, l’ús i funció urbana. Categoria d’intervenció edificatòria a aplicar: Rehabilitació (sempre que el model de referència sigui 
també el propi edifici)

Art 20. Rehabilitació
La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en:
a) consolidació de l’estructura de l’edifici, amb possibilitat de reformes de la mateixa
b) restitució i establiment dels valors arquitectònics de l’edifici, en especial de la façana, reparant o reconstruint els elements originals, elimi-
nant les parts i els elements impropis
c) renovació de les parts irrecuperables i de les que es demostri que no tenen cap interès ni valor arquitectònic
d) ampliació de volum, si així s’estableix en els Plànols Normatius, seguint les determinacions fixades normativament

Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

Art 35. Zones d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica (a1)

Paràmetres específics d’ordenació:

     Alçada reguladora - nº plantes edificables
  
 a1.1   4’5m    PB

 a1.4   14’3m   PB+3

 a1.5   17’2m  PB+4

Donat el caràcter teòric del projecte, considerem possible proposar 
l’acumulació de la edificabilitat que li correspondria al pati en cossos pe-
rimetrals en aquest. D’aquesta manera, alliberem un espai exterior ne-
cessari en planta baixa que, sens dubte, afavoreix el bon funcionament 
dels usos proposats.
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ELEMENTS I ESPAIS D’ESPECIAL IMPORTÀNCIA

La Casa Nouvilas data de l’any 
1871 i va ser construïda pel mes-
tre d’obra Josep Mª Bernils i Mach. 
Va ser inicialment promoguda pel 
joier Josep Gironella Rodó, però 
aviat va passar a ser propietat de la 
família Nouvilas, grans empresaris 
de Castelló d’Empúries i família de 
tradició militar. El general Godofred 
Nouvilas va ser nomenat fill adoptiu 
de Figueres per aconseguir crèdit 
estatal per la construcció d’unes 
escoles públiques (actual CEIP Sant 
Pau) a la parcel•la contigua al jardí 
posterior de la casa Nouvilas.

A la parcel•la hi trobem l’edifici 
principal de la Casa Nouvilas i, al 
fons del pati, un volum tancat per 
uns pilars i arcades de totxo.

El sistema estructural de l’edifici és 
a base de murs de càrrega de maó 
massís paral•lels a la façana, i de 
trava perpendiculars a ella. 

El sostre de la planta baixa és un 
forjat unidireccional de bigues 
de fusta massissa i entrebigat de 
rasilla ceràmica. El que veiem a 
l’interior de les sales són uns sos-
tres de volta catalana fets amb 2 
o 3 capes de rasilla, enguixats i 
decorats, que tenen diverses geo-
metries (volta de canó, volta de 
mocador...).

El sostre de la planta primera és de 
volta catalana sense forjat a sobre i 
la coberta té una estructura a base 
de bigues i llates de fusta.

La façana del carrer té una com-
posició neoclàssica, amb un cos 
central de tres eixos acompanyat a 
banda i banda per dos cossos simè-
trics amb dues obertures cadascun. 
Té elements ornamentals de pedra 
natural (sòcol, capitells, cornises...) 
i arrebossat de morter simulant, a 
la planta baixa, un especejat ho-
ritzontal. El paviment interior és 
hidràulic decorat.

L’edifici va ser objecte d’una rehabi-
litació anterior, ja que hem observat 
la presència de materials i elements 
que no existien a l’època de la seva 
construcció. Un exemple serien les 
biguetes de formigó sota el balcó, 
o la jàssera metàl•lica que estintola 
parcialment una paret de les cotxe-
res a la planta baixa.
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