


EDIFICIS  SINGULARS I MONUMENTALS CATALOGATS DE SEGONA CLASSE.  BCIL. (clau          ) 

Art. 4.- Definició de segona classe. 

A les fitxes es descriu el llistat dels edificis inclosos en aquesta categoria junt amb les seves 

característiques fonamentals i quan es senyalin els elements especials amb els que se’n té que tenir 

especial cura en la seva conservació pel seu notable interès. L’annex I identifica aquests edificis que en els 

plànols es representen amb el símbol de la clau més amunt grafiat. 

Art. 5.- Condicions d’ordenació i edificació. 

1. Només es permeten les obres de manteniment estructural i de millora de les instal·lacions i serveis dels 

edificis catalogats. Caldrà mantenir l’esperit i motius ornamentals de la decoració interior de l’època. 

Quan disposen de parcel·la suficient per haver se destinat part del solar a patis de jocs, o espais lliures que 

no siguin jardins, l’ampliació de l’edificació és possible sense afectar l’edificació històrica però amb els 

nous cossos fets amb respecte i sensibilitat per no destruir la lògica arquitectònica de l’edifici catalogat ni 

la seva relació amb els espais públics urbans, i mantenint l’escala, ritme i eurítmia de l’edifici catalogat. 

2. Es obligatori el manteniment de l’edifici i dels elements d’ordenació urbana que el configuren. 

3. Les actuacions que no siguin de restauració i millora de les instal·lacions s’han de delimitar i justificar en 

aquests edificis a través d’un Pla Especial redactat per a cada obra, que sigui objecte d’una necessària 

actuació. En la documentació per a la sva aprovació es tindrà en compte l’informe del Servei del Patrimoni 

Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.  

Art. 6.- Condicions d’ús. 

1. S’admeten els actuals usos a més dels col·lectius, residencials o representatius, i entre ells, i per la seva 

importància, el de cellers de cava, quan existeix en l’actualitat. Igualment aquells altres usos compatibles 

amb la seva ordenació arquitectònica i amb la zona urbana on es troben que permetin aconseguir una 

valoració econòmica suficient per mantenir los en actiu i facilitar les obres de conservació ordinària i 

millora. 

2. S’estableix com a directriu fonamental del Pla per a la seva efectiva protecció quan les famílies no els 

puguin mantenir o no es trobin altres interessades en la seva conservació i ús, la progressiva adscripció 

d’aquests edificis classificats a usos del sistema d’equipaments col·lectius o públics, públics o privats. 

3. Finalment en el marc de les ordenances fiscals, l’ajuntament inclourà beneficis fiscals a tots aquells 

edificis del catàleg que constitueixen béns culturals d’interès local per la seva classificació com edificis de 

classe primera. 

 



ZONA D’EDIFICIS CATALOGATS AMB VOLUM SINGULAR NO REFERIBLE A LES ALTRES ZONES DEL SÒL 

URBÀ (CLAU 7) 

ART. 080.- DEFINICIÓ I REGULACIÓ 

Els edificis que mereixen estar al catàleg d’edificis d’interès històric artístic de classe primera i segona que 

s’han de conservar en la seva disposició original es qualifiquen dins d’aquesta zona per recollir les 

condicions singulars de la seva arquitectura i tipologia. Quan els edificis catalogats segueixen les 

condicions normals dels edificis de les altres zones del pla s’han qualificat amb aquella zona assenyalant la 

seva condició de trobar-se a més dins del catàleg per la distinció que segons la classe del tipus d’edifici 

catalogat se sobreposa a la de la zona general del pla. 

Les condicions d’edificació seran les de l’actual edifici, quan aquesta representi menor aprofitament de la 

històrica dels edificis veïns, la diferència es compensarà en les ordenances fiscals del municipi i en valor 

que acumulativament individualitzi la diferència d’aquest valor. Quan la clau faci referència a antigues 

masies absorbides dins de l’actual sòl urbà, les condicions seran les delimitades per a les masies. 

Les obres permeses es regulen en les normes del catàleg dels edificis de classe segona i la finalitat o usos 

admesos són tots aquells usos contemplats pel pla que assegurada la protecció dels ambients, estances i 

elements arquitectònics de valor, permetin l’adequació dels edificis a les necessitats de funcionament 

actuals, mantinguin les seves instal·lacions conformes a les actuals normes de funcionament i permetin la 

implantació d’aquells usos que mantenint els edificis en valor i ocupats permeten el seu auto 

manteniment. Aquests usos han de ser de entre els permesos a les qualificacions de les zones adjacents 

on aquests edificis catalogats es trobin. 

 



CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

PLA D'ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL

FITXA DE DOCUMENTACIÓ FITXA

3NOM Can Guineu
ADREÇA Hospital, 20-22
VEINAT

 NOTÍCIA HISTÒRICA

Can Guineu està situat al centre urbà de Sant Sadurní. Constitueix un darrer exemple de 
les cases de pagès que conformaren el nucli original de la vila. Les propietats d'aquestes 
cases quedaren poc a poc engolides pel creixement urbà, fenomen que s'accelerà a partir 
de la segona meitat del segle XIX.
L'edifici actual és producte de la reforma que es realitzà a l'antiga casa de pagès el 1851, 
prenent com a referència els nous valors estètics. La casa pertany als Mir des de 1703 
quan Pau Mir l'adquirí als administradors de l'Hospital de la Santa Creu. 
El conjunt està format per la casa, la fassina i l'era (actualment, una plaça pública). La 
fassina situada davant de la casa pairal, entre els carrers Hospital i Sant Pere, va ser 
construida el 1800 per encàrrec de Pere Mir i Porta. Era l'espai destinat a la producció de 
vins i aiguardents i, al començament, també d'oli. 
El 1882  Marc Mir encarregà la reforma de la façana del carrer Sant Antoni per tal de 
millorar la imatge de la casa sobre el que seria el nou eix de circulació, arran de l'obertura 
de la carretera de l'Ordal i la construcció del nou pont sobre el Lavernó.

DATACIÓ

1851

ARQUITECTE/ MESTRE D'OBRA

-

RÈGIM JURÍDIC

BCIL

 DESCRIPCIÓ 

La casa ocupa una gran superfície. Té planta baixa, pis principal i golfes.Les dependències 
s'articulen al voltant d'un pati en forma de claustre amb galeria alta i baixa, amb arcs de mig 
punt, i tancada amb finestres al pis superior. L'accés a la planta es fa a través d'una escala 
imperial. Es diu que va prendre com a model els patis de les cases d'Andalusia, que els Mir 
havien visitat poc abans de fer les obres. Al costat del carrer Sant Antoni, la casa s'obre al 
jardí i al pati que comunicava amb l'era, l'estable i el galliner.  La façana del jardí té un 
porxo de columnes de ferro colat i un balcó corregut a l'alçada del primer pis amb barana 
de ferro i decoració d'estil clàssic. La façana del carrer Hospital està decorada amb falsos 
pilars i plaques, amb formes més austeres que l'altre.

ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

deshabitada

ÚS CONVENIENT 
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OBSERVACIONS

Probablement, en aquest cas, seria convenient protegir els espais interiors de la finca i els patis.

DADES DE L'AUTOR

No ens consta el nom del responsable de les obres de 1851, 
però la remodelació de la façana del carrer Sant Antoni va 
estar a càrrec d'Ubald Iranzo (1882)

PROPIETARI ORIGINAL

La reforma fou probablement encarregada per Pere Mir i 
Viladoms. La família Mir era, després del Marquès de 
Monistrol, la propietària més important del terme. Posseïen, 
a més, molins paperers i fariners. Els seus membres 
tingueren una forta influència en la vida política, econòmica  
i social de la vila fins a principis del segle XX. Jaume Mir i el 
seu fill Marc Mir i Capella foren nomenats alcaldes el 1853 i 
el 1881 respectivament, mentre Antoni Mir fundava el Museu 
Boet. Marc Mir seria un dels impulsors de la lluita contra la 
fil·loxera i de la importació de planters americans tant des 
de la seva actuació com a  diputat, com a editor i articulista 
en revistes especialitzades.
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