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CRITERIS D’ACTUACIÓ:
Paraments de pedra (PB i emmarcats):
- Neteja: amb sistemes no agressius que respectin la seva pàtina, textura i cromatisme
natural. Queda absolutament prohibit l’ús de buixardes, àcids o sorrejats agressius.
- Recuperació de volums: Reparacions sense morter de reparació, caldrà que es repari
amb calç hidràulica natural NHL 3.5 o NHL 5, recuperant les textures i els cromatismes
originals.
Paraments d’estuc:
- Decapat i neteja de l’estuc de calç.
- Eliminació de antigues reparacions amb morters de ciment, les reparacions s’hauran de
realitzar amb morters tradicionals de calç aèria amarada (sense ciments ni additius).
- Comprovació de l’estat de l’estuc actual, es donarà prioritat al consolidant davant del
repicat.

OBERTURES PLANTA BAIXA
Ritmes

Recuperació ritmes originals

Reconducció estintolaments

Fusteries

Tancament a carrer obligatori
RITE
Metàl∙liques
Color fosc neutre
Mateix color totes les fusteries
Endarrerides del pla de façana a possible ubicació original

Persianes

Metàl∙liques, calades. Tipus “barres petxina”
Endarrerides del pla de façana, a tocar de la fusteria

Tendals

Eliminació(1)

Sense cromatitzar

OBERTURES ENTRESOLAT
Fusteries

Fusta

Especejaments i plafó inferior opac(2)

Persianes

Alacantines, arreu. Tenyides

Tendals

Eliminació

Altres

Eliminació reixes en els balcons

Únic color general (Noguera
fosc)(3)
Únic color general (Noguera fosc)

Eliminació d’altres additaments

BRANCALS, LLINDES I LLINDARS
Llindars

Pedra de sant Vicenç, buixardada (mínim 3cm gruix)
Des de la façana fins el pla interior de la fusteria

Brancals / llindes

Sense cap revestiment, des de la façana a la fusteria

En cas d’obres interiors cal
resoldre l’accessibilitat.

ALTRES
Tots ell locals han de disposar de cancells
Eliminació de qualsevol element situat sobre els paraments de façana
Eliminació sortides de fums a la porxada
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RÈTOLS ESTABLIMENTS COMERCIALS
Tipologia

Caixa /Plafó

Pla sense relleus

Sempre dins del buit

Ubicació

arquitectònic

De cap a cap de l’obertura

Situat a la part superior de l’obertura

Endarrerit del pla de façana
A tocar de la fusteria
En cas de substitució de la fusteria, cal integrar‐hi el rètol
50 cm d’alçada per tota la llargada de l’obertura

Mides
Materials

Color

Xapa metàl∙lica o aparença metàl∙lica

Fons

Color de fons fosc i neutre.
Games fosques (RAL 7043)

Lletra

Mateix color noves fusteries
Color lliure

Lletres / fons

Domini del fons sobre la lletra

Tipografia

lliure

Il∙luminació

Interior només lletres, translúcides.
Fons opac

Missatges

Nom Establiment i/o Activitat

Llengua

L’activitat com a mínim en català

Un únic color general

Mateixa intensitat general de llum

1.
2.

On no hi ha porxada, s’admetrà un tendal col·locat dins el buit arquitectònic d’acord document adjunt.
Model especejament fusteries entresolat:

3.

Només en fusteries sota porxada.

A baix a l'esquerra. Superfície destinada al nom comercial. L'amplada no superarà la meitat del tendal. L'alçada màxima de la lletra serà de 20 cm. Les lletres s'encabiran amb una separació de 5 cm del perímetre.
A baix a la dreta. Superfície destinada al logotip. S'encabirà en un quadre de 20 x 20 cm, amb una separació
perimetral de 5 cm.

