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DENOMINACIÓ: Semàfor.

AUTOR: Desconegut.

PROMOTOR: Marina de Guerra.

RUNES DE VALOR ARQUEOLÒGIC.

Edifici aïllat.

CONTEXT: Situat vora la platja, i a uns 200 metres al Sud de la Caserna dels 
Carabiners, just al final del camí de la Caserna.

PLÀNOL DE SITUACIÓ

1/5000

DATA CONSTRUCCIÓ:

DE CTRA FONDACAMISITUACIÓ:

Escala

1887De a

Nº FITXA: 55
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TIPOLOGIA:



Nº REF.: AMRUN.02 Semàfor.

Pla General Metropolità (1976). Transcripció del PGM a l'escala 
1/2000 Refós (1983).

Sistema general d'espais lliures.

Sistema de parcs forestals de reserva natural.

Titularitat: Pública.

Condicions/servituds: Servitud de pas ja que s' accedeix a través d'una propietat privada.

RÈGIM URBANÍSTIC:

RÈGIM JURÍDIC:

Planejament Vigent:

Classificació:

Qualificació:

Zona actualment inclosa dins l'àmbit de domini públic marítim-
terrestre respecte a les determinacions de la Llei de Costes i el seu 
Reglament.

29

Nº FITXA: 55

DESCRIPCIÓ: Edifici aïllat, de planta i pis, assentat sobre un basament de pedra, 
que conté un soterrani. Planta i façanes de composició clàssica, 
estrictament simètrica. 
Cos central de dues plantes d'alçada, cobert amb teulada a dos 
vessants. Per la banda nord es disposa l'entrada principal amb porta 
amb brancals i llinda de pedra remarcats, i finestra a planta superior 
amb el mateix acabat. L'escut de la marina de guerra es situa al 
capcer, rematat amb una gran cornisa sobre grans dentellons. A la 
façana sud, aquest cos disposava d'un volum afegit més baix, de 
planta semicircular, que contenia un canó.
Els cossos laterals, d'una sola planta, disposen de tres finestres, de les 
mateixes característiques que la porta, a cada tram de façana. El 
mateix tipus de cornisa i coberta a dos vessants remata aquests 
volums.

Original: Construcció militar de vigilància costanera.

Actual: Deshabitat.

ESTAT CONSERVACIÓ: Ruïnós.

DADES HISTÒRIQUES: El 30 d'abril de 1886 el senyor José String Cominillas va cedir a l'Estat 
un terreny on la marina de guerra construiria "El Semàfor" l'any 1887. 
Llavors era conegut com "La casa de senyals, ja que la seva missió era 
la d'avisar al castell de Montjuïc de la captura o l'arribada de vaixells 
en direcció al port de Barcelona.
A la casa hi vivia un tinent de carrabiners de la caserna del costat i el 
soterrani era el calabós.
Els senyals es feien amb banderes a la punta d'un pal metàl·lic i des del 
mirador es rebien els missatges del castell de Montjuïc i observaven 
l'entorn. 
L'any 1948 "el semàfor" va passar a ser propietat del senyor Bertrand i 
Serra, i el guarda-rural de La Ricarda hi va anar a viure amb la seva 

EVOLUCIÓ D'USOS:



família.

Cossos de seguretat. Capsa 272, any 1897.AMP

GORDI, Felip Neri. El Semàfor. "Delta" nùm. 40, El Prat, octubre 
1981.
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ÀMBIT PROTECCIÓ:

EDIFICACIONS: Volumetria de l'edifici, amb especial esment de la composició de 
façanes i cobertes.

ENTORN: Primer entorn al voltant de l'edifici.

INTERVENCIONS 
URGENTS:

Neteja, aixecament planimètric i tancat provisional per impedir l'accés.

PROPOSTES 
D'ACTUACIÓ:

Projecte de restauració que asseguri l'estabilitat estructural de les parets i 
cobertes existents.

ENTORN/ 
NORMATIVA:

Caldria incloure aquesta runa dins la Reserva Natural Parcial del Delta 
del Llobregat.

CONSIDERACIONS 
SOBRE L'ÚS:

Tot i l'estat ruïnós de l'edificiació hom es creu possible reutilitzar 
aquesta construcció. També es pot considerar aquest entorn com un 
espai amb un ús lúdic dins una reserva situada vora el mar.

OBSERVACIONS: Conjunt interessant per la seva singularitat i pel seu emplaçament vora la 
platja.
Aquestes edifici i les restes de la Caserna de Carrabiners són les úniques 
restes d'arquitectura militar al Prat.

PROTECCIÓ AMRU

Escala  1 :1000 Protegit. Per a enderrocar. Substituïble. Entorn protegit.

Semàfor.


	Fitxa Resum
	Fitxa Urbanística
	Fitxa Protecció

