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 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA 
 
Situació 
Carrer de la Costa, 25 
Carrer de la Costa, 27 
Carrer de Sant Sebastià, 12 
 
Denominació 
Masia Can Tiranasi (accés per Carrer de Sant Sebastià, 12) 
 
Referència cadastral 
7193201DF3879C0001JD 
 
Superfície finca 
422 m2 

 
Superfície construïda 
512 m2 

 
Tipologia:           HABITATGE POPULAR (MASIA INTERIOR) 
Edificació entre mitgeres provinent d’una antiga Masia (Carrer de la 
Costa, 25) 
 
Construcció entre mitgeres (Carrer de la Costa, 27) 
 
Construcció entre mitgeres amb Pati (Carrer de Sant Sebastià, 12) 
 
Ús original 
Habitatge principal (Carrer de la Costa, 25) (Carrer de la Costa, 27) 
Construcció amb Pati (Carrer de Sant Sebastià, 12) 

 
Qualificació urbanística actual 
12A 
 
Nivell de protecció del Pla Especial 1994 
C 
 
Plantes actuals 
PB+1 (Carrer de la Costa, 25) 
PB+2 (Carrer de la Costa, 27) 
PB (Pati) (Carrer de Sant Sebastià, 12) 
 
Propietat / Ús 
Privada / Habitatge 
 
Divisió 
Vertical (propietat única) 
 
Ocupació 
Habitatge unifam. (Carrer de la Costa, 27) (Carrer de Sant Sebastià, 12) 

Sense ocupació (buit) (Carrer de la Costa, 25) 
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Ús actual en planta baixa 
Garatge + accés (Carrer de Sant Sebastià, 12) 
Habitatge (Carrer de la Costa, 25) (Carrer de la Costa, 27) 
 
Ús actual en plantes superiors 
Habitatge (Carrer de la Costa, 25) 
Magatzem (Carrer de la Costa, 27) 
 
Escomeses finca / Baixants pluvials / Clavegueram / Observacions 
 
Elèctrica 
Aèria (Carrer de la Costa, 25) (Carrer de Sant Sebastià, 12), grapada en 
façana (Carrer de la Costa, 27) (Carrer de Sant Sebastià, 12) i conducte 
en façana (Carrer de la Costa, 25) 
 
Telecomunicacions 
Oculta / Inexistent 
 
Aigua 
Subministrament per xarxa. 
 
Gas 
No hi ha subministrament 
 
Baixants pluvials (dues tipologies diferenciades) 
Conducció amagada 
Sortida directe abocant aigües pluvials a la vorera 
 
Clavegueram 
Connexió a la xarxa pública de clavegueram 
 
Observa              

cions 
No existeixen baixants a la façana més representativa. (carrer de la 
Costa, 27) 
 
Presumiblement l’estat de les infraestructures de sanejament i 
d’abastament d’aigua i de llum han quedat obsoletes o bé poden 
presentar patologies per la seva antiguitat, abandonament parcial de la 
funció d’habitatge i manca de manteniment generalitzat. 
 
Cal preveure la renovació d’aquestes instal·lacions així com el compromís 
de les companyies en l’eliminació i la substitució de les línies elèctriques 
aèries, al llarg del carrer, així com del traçat –també aeri- de la telefonia. 
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 VALORACIÓ DE LA FINCA 
 
Construcció heterogènia composada per tres volums. La finca es troba 
dividida en tres façanes diferenciades. Les que donen al carrer de la 
Costa responen a la mateixa tipologia de plata baixa i planta pis, i una 
d’elles amb golfes. L’entrada pel carrer de Sant Sebastià correspon a un 
accés a un gran pati en forma de “L”. El número 25 del carrer de la Costa 
té dos accessos, un amb arc de mig punt i l’altre amb arc rebaixat, tots 
dos amb maó massís col·locat a sardinell. El número 27 del carrer de la 
Costa té una sola porta d’accés amb un arc rebaixat de les mateixes 
característiques i tres finestres disposades irregularment. L’accés pel 
carrer de Sant Sebastià està format per un arc rebaixat de maó massís 
col·locat a sardinell, recolzat sobre murs de mamposteria.  
L’estructura és de paret de càrrega. Les que donen al carrer de la Costa 
presenten una coberta mixta, inclinada a una aigua de teula àrab i plana. 
La disposició d’obertures en façana es arbitrària. S’observa un estat baix 
de conservació de les façanes. L’acabat de les façanes 25 i 27 del carrer 
de la Costa presenta despreniments importants del material d’acabat. El 
mateix passa amb l’arc d’accés i els murs del carrer Sant de Sebastià, on 
la manca de material d’acabat deixa al descobert la pedra, els maons i 
les seves juntes. 
 
 
Relació amb l’entorn 
Edificat (consolidat) (Carrer de la Costa, 25) (Carrer de la Costa, 27) 

Desproporció en el front edificatori (Carrer de Sant Sebastià, 12) 
 
Elements remarcables 
 
A la façana del Carrer de la Costa 25 no s’observen elements 
remarcables, a part de l’arc de mig punt i l’arc rebaixat de maó massís de 
les obertures, una gàrgola feta amb pedra i la placa de numeració. 
La façana del Carrer de la Costa 27 presenta un arc rebaixat de maó 
massís, una imbricació a la coberta, la placa del nom de carrer i la placa 
de numeració de ceràmica tradicional, pasta blanca i xifres en negre. 
A la façana del Carrer de Sant Sebastià destaca l’arc rebaixat d’accés 
format amb maó massís i la placa numeració del carrer. 
De cara als criteris d’intervenció, s’hauran d’adequar al nivell de protecció 
que la construcció disposa, tractant especialment el front edificatori al 
carrer de la Costa, al tractar-se d’un vial singular i característic a Dalt de 
la Vila. Manteniment del ràfec, així com brancals i llindes de maó massís. 
Cal preveure la restauració del material d’acabat a la façana, tornant 
l’aspecte segons estudi cromàtic. 
 
 
Ressenyes històriques 
 
(Carrer de Sant Sebastià, 12) Masia construïda del segle XVIII, però 
actualment molt reformada. Era l’antiga casa dels traginers de Badalona: 
d’aquí el nom molt il·lustratiu de Tira-Nasi. 
 
 
Documentació 
M. Dolors Nieto – Ramon Sagués. “Masies i cases pairals de Badalona”. 
Carrer dels Arbres, N.24, abril 1982, p.13-24.  
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històrico-Artístic de Badalona. 
Ajuntament de Badalona, 1980. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVELL PROTECCIÓ 
PROPOSAT 
 
Nivell de protecció 3 
(PROTECCIÓ AMBIENTAL) 
 
S’hauria de permetre obres de 
reestructuració que, fins i tot 
intervenint de nou sobre la façana i 
la coberta es mantinguin els valors 
essencials d’aquesta edificació –
procedent d’una antiga masia- i 
integrada dins el front edificatori 
del carrer de la Costa. 
Per tant, es pot actuar amb una 
intervenció nova sobre l’estructura 
interior, preservant elements 
arquitectònics i/o tipològics que 
puguin restar de l’antiga masia i 
readaptar-los en el nou projecte. 
Respecte la/es façana/es i la forma 
i acabat de la coberta. Es podran 
refer la/es façana/es, variant la 
composició i el ritme de forats, 
però mantenint els valors 
essencials que ara presenta/en: 
- Ràfec tradicional amb tortugada 
realitzada amb teula àrab. 
- Formar les obertures en planta 
baixa amb arc de mig punt, amb 
brancals i llindes de maó massís 
vist, col·locat a sardinell. 
- Formar les obertures de planta 
superior, amb emmarcaments 
realitzats amb carreus de pedra o 
amb la tècnica del maó massís 
disposat a sardinell. 
- Acabat de la façana mitjançant 
un arrebossat de morter i pintat de 
color d’acord amb la carta de 
colors que el Pla Especial 
incorporarà, mantenint vistos els 
emmarcaments de les noves 
obertures. 
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