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Espais que cal inspeccionar 
NUCLIS DE POBLACIÓ I URBANITZACIONS O POLÍGONS SITUATS DINS EL 
TERME MUNICIPAL 

A | Elements del paisatge urbà que cal inspeccionar: 

Façanes d’edificis: 

 Al voltant de la porta d’entrada: s’hi pot trobar plaques, inscripcions, relleus, etc. 
 Part  superior  de  l’edifici  (fris,  sota  cornisa…),  especialment  a  edificis  oficials  i 

rellevants: s’hi pot trobar escuts, estàtues, relleus, etc. 
 Pis principal (o 1a planta, abans planta noble), especialment a edificis oficials i 

rellevants: s’hi pot trobar vestigis a la decoració de les balustrades dels balcons, 
finestres, etc. 

 Cantonada del carrer: s’hi pot trobar retolacions de carrer o de grup d’habitatges 
 
Monuments | Estàtues | Monòlits | Làpides i mausoleus | Creus: 

 Aquests són elements que per ells mateixos poden registrar-se com a símbols. De 
vegades, a més, s’hi pot trobar restes iconogràfiques de simbologia franquista. 

Voreres dels carrers | Ponts | Escales |Pas de vianant soterrani | Tàpies: 

 S’hi pot trobar relleus, gravats o altres tipus de plaques i rètols. 
 
Places i parcs | Miradors | Interiors de recintes (cementiris): 

 S’hi pot trobar monuments, creus, retolacions, etc. 
 
Altres elements urbans: 

Fanals | Antics pals de llum de fusta | Antics pals de telèfon de fusta | Fonts | Tapes de 
clavegueram o instal·lacions de gas, aigua | Semàfors | Fars | Altres 
 
 
B | Tipologies d’edificis o altres equipaments urbans: 

Edificis  de  l’Administració  pública  (poden  haver  estat  ocupats  per  òrgans  de  govern 
franquistes): 

 Local: ajuntaments... 
 Autonòmica: seus territorials de conselleries... 
 Estatal: correus, seus territorials de ministeris... 

Edificis polítics: 

 Seus de partits, locals d’agrupacions i associacions de caire polític... 

Edificis judicials: 

 Jutjats, presons... 
 

Edificis d’entitats bancàries: 
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 Bancs, caixes d’estalvis... 

Edificis  d’empreses  o  entitats  de  caràcter  comercial  (amb  origen  o  expansió  durant  el 
període franquista): 

 Cooperatives, antigues “Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos”, 
companyies d’assegurances, altres empreses, organismes de caire econòmic, 
magatzems... 

Edificis religiosos (recinte interior i exterior): 

 Esglésies, convents, capelles, monestirs, ermites... 

Cementiris (recinte interior i exterior): 

 Cementiris annexos a les esglésies, cementiris als afores de la població, cementiris 
urbans... 

Edificis sanitaris: 

 Hospitals, clíniques, dispensaris, instituts de salut... 

Edificis de beneficència i auxili social: 

 Antigues cases de caritat, menjadors socials, asils, orfelinats... 

Edificis d’ensenyament: 

 Escoles laiques i religioses, parvularis, grups escolars, instituts, centres universitaris, 
escoles d’educació especial, escoles professionals... 

Edificis d’habitatges: 

 Blocs de pisos, polígons d’habitatges, urbanitzacions, cases baixes, cases barates... 

Edificis culturals, socials i d’oci (antics locals de l’Obra de Educación y Descanso, Parques 
Sindicales, albergues de l’OJE...): 

 Entitats culturals i científiques, biblioteques, associacions o entitats socials i lúdiques, 
museus, cinemes, teatres, locals d’oci, hotels, albergs, residències, instal·lacions 
esportives, mercats... 

Edificis de l’àmbit de la comunicació: 

 Seus de diaris o publicacions periòdiques, emissores de ràdio i televisió... 

Equipaments relacionats amb els mitjans de transport: 

 Estacions de tren, d’autobús... 
 

 
ÀREES NO URBANES SITUADES DINS EL TERME MUNICIPAL 

Espais travessats per vies públiques no urbanes: 

Carreteres, camins, pistes forestals: 

Marges de camins i carreteres | Cruïlles | Promontoris o tossals propers | Camps de conreu 
adjacents | Altres indrets travessats per aquestes vies públiques. 
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La iconografia franquista 
 
La casuística de símbols franquistes és àmplia i heterogènia, ja que al costat dels elements més 
visiblement simbòlics, existeixen aquells que, sense aparentar-ho tant, tenen també una funció 
obertament simbolicopropagandística. Així, paral·lelament a la cerca de la iconografia més 
purament franquista / falangista, cal identificar també altres vestigis que no es troben 
representats mitjançant imatges, però que reflecteixen amb la mateixa força la ideologia del 
règim i que, per tant, també qualificarem de símbol: referències a personatges destacats, a fets 
rellevants, a col·lectius amb participació activa a la guerra, a organismes amb un paper destacat 
a l’Administració franquista, etc. 

Cal cercar emblemes, icones, lemes i elements diversos que puguin ser identificats com a símbol 
pròpiament franquista o que estiguin relacionats, en major o menor grau, amb la simbologia 
franquista. Però també altres símbols que, tot i no tenir un origen directament falangista o 
franquista, es troben associats freqüentment a l’univers simbòlic del règim. 

A continuació presentem un  recull  esquemàtic dels símbols més significatius de la dictadura 
franquista, el qual ens va servir de pauta teòrica bàsica per començar el treball de camp. 
 
 

SÍMBOLS (REPRESENTACIONS 
ICONOGRÀFIQUES) 

 TEXTOS (LEMES I PROCLAMES, 
REFERÈNCIES…) 

 
 

El jou i les fletxes 

 Referències a personatges franquistes, 
falangistes o altres que recolzaven el règim o 
que formaren part de l’aparell de poder 
franquista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’escut d’Espanya  
amb l’àliga  
de Sant Joan 

  
 
 
 
 
 
Referències als “caiguts” (del bàndol 
nacional) i el seu honor, per exemple: HONOR 
A TODOS LOS QUE DIERON SU VIDA POR LA 
PATRIA / A LOS CAÍDOS POR DIOS Y POR LA 
PATRIA / MÁRTIRES POR DIOS Y POR ESPAÑA 
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L’emblema  de la  
Central Nacional  
Sindicalista  
i organismes adscrits 

  
 
 
Referències a la victòria franquista 

 
 
 
 
L’Obra Sindical  
del Hogar 

 
Referències a dates commemoratives del 
règim: 
18 de juliol: dia de l’Alzamiento Nacional 1 
d’octubre: Fiesta Nacional del Caudillo 
29 d’octubre (fundació de Falange): dia dels 
Caiguts 
… 

El Víctor  

 Sigles o noms d’institucions: 
CNS (Central Nacional Sindicalista) OJE 
(Organización Juvenil Española) OO.JJ. 
(Organizaciones Juveniles) 
FET y de las JONS (Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista) … 

La bandera falangista 
  

¡Una, Grande y Libre! 

 
El SEU  
(Sindicato Español  
Universitario) 

  
 

¡Arriba España! 

 
 
L’Auxilio Social 

  
 
¡Presentes! 
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La Creu de Santiago 

  
 
 
Caudillo de España 

 
 
La Creu  
o Aspa de Borgonya 

  
 
XXV Años de Paz 

 
 
L’espasa i el llorer 

  
 
“…las hordas rojas…” 
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Tipologies de suports amb símbols franquistes 
 

En el moment de recollir els elements de simbologia franquista, cal deixar constància de la tipologia 
a què pertany.  

La simbologia que es recull al Cens de Simbologia Franquista de Catalunya es divideix tipològicament 
en els 12 grups següents: 
 
 
 

 TIPOLOGIES 

1. Altres plaques i rètols  

2. Creus  

3. Forja  

4. Grafits i rètols pintats  

5. Monuments  

6. Paviment  

7. Plaques d’habitatge  

8. Relleus, gravats i inscripcions  

9. Retolació de carrers  

10. Retolació de grup d’habitatges  

11. Tombes i làpides  

12. Vitralls  

 
Altres plaques i rètols: Plaques i rètols amb exhibició d’iconografia i/o text i dedicats a “caiguts” i 
màrtirs franquistes, a organismes destacats durant el règim, als contingents italians franquistes, o a 
personatges importants tant a nivell local com nacional. 

Retolació de carrers: Plaques amb el nom de vies públiques. 

Monuments: Obres de caràcter arquitectònic aixecades amb finalitat commemorativa. Per exemple, 
els dedicats a la Batalla de l’Ebre, a personatges rellevants, a divisions de soldats, “als caiguts”, etc. 

Tombes i làpides: Monuments funeraris, mausoleus o tombes dedicades a soldats concrets a als 
“caiguts”. 
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Creus: Obres commemoratives amb la creu com a element principal, dedicades a “caiguts” i 
“màrtirs” franquistes o a la Santa Missió. 

Grafits i rètols pintats: Textos i iconografies pintats directament a la paret i amb un missatge 
d’exaltació de Franco o d’altres personalitats vinculades a la dictadura, i de la ideologia falangista. 

Relleus, gravats i inscripcions: Formes o representacions escultòriques treballades en gruix sobre 
suport bidimensional amb exhibició d’iconografia franquista o inscripcions d’exaltació del 
franquisme. 

Retolació de grup d’habitatges: Plaques que anuncien el nom d’un grup d’habitatges realitzats per 
l’Obra Sindical del Hogar. 

Forja: Elements realitzats amb ferro que formen part de les reixes de finestres i portes, o de la 
decoració de les baranes dels balcons. 

Paviment: Mosaics que ocupen el terra d’edificis públics o edificis privats de dimensió pública, com 
ara esglésies. 

Plaques d’habitatge: Plaques del Ministerio de la Vivienda i la Obra Sindical del Hogar, col·locades al 
portal d’accés a edificis destinats a l’habitatge. 

Vitralls: Mosaics a les finestres d’edificis públics o edificis privats de dimensió pública, com ara 
esglésies. 

 
Al web del Banc de la Memòria Democràtica es poden consultar en línia exemples de simbologia 
franquista de cada tipologia: https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/results/cens_simbologia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/results/cens_simbologia?


 

 

Plaques d’habitatge: la tipologia més habitual 
 

A continuació es relacionen tots els models de placa d’habitatge qie s’han registrat al Cens de Simbologia 
Franquista de Catalunya, tant els models que mostres iconografia com els que no. S’inclou una breu 
descripció de cada un d’ells, així com una imatge i el text que apareix a la placa. 
 
 

Placa A1 

Placa rectangular metàl·lica convexa amb acabat 
esmaltat. No du icona, només text. Fons blanc amb 
lletres majúscules de pal sec negres. Marc amb una 
línia, també de color negre. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 
1944 Y ES DE RENTA LIMITADA 
Placa A2 

Placa rectangular metàl·lica de color gris fosc. No du 
icona, només text amb lletres majúscules de pal sec 
en relleu. Du línia de separació entre paràgrafs  i 
marc també en relleu. En un cas es va trobar que el 
color del fons era blau, la qual cosa fa pensar que 
aquest seria el color de fons originari. En un altre cas 
la darrera frase apareix justificada a l'esquerra i no al 
mig. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE NOV. DE 1944 Y ES 
DE RENTA LIMITADA 

Placa A3 

Placa rectangular metàl·lica de color gris. No du 
icona, només text amb lletres majúscules amb lleus 
serifes en baix relleu. No du  línia de separació ni 
marc. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 
1944 Y ES DE RENTA LIMITADA 

Placa A4 

Placa rectangular metàl·lica de color gris fosc. No du 
icona, només text amb lletres majúscules de pal sec 
en relleu de color gris clar que destaca sobre el fons. 
Marc al voltant també en relleu, així com la línia de 
separació entre paràgrafs. El tipus de fabricació és 
semblant al de la placa A2 amb petites variants: la 
línia de separació entre paràgrafs du un puntet 
central; la tipografia és diferent; el nom del mes aquí 
apareix sencer (Noviembre). 

 
 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 
1944 Y ES DE RENTA LIMITADA 



 

 

 
 
 
 

Placa A5 

Placa rectangular metàl·lica de color gris. No du 
icona, només text. Part del text va amb lletres 
majúscules de pal sec en baix relleu, i la resta en 
minúscules. El tipus de fabricació és semblant al de 
la placa A3, però amb diferències: la tipografia és 
diferent, part del text va en minúscules i du línia de 
separació entre paràgrafs amb un puntet central. 

 

 
 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 NOVIEMBRE DE 1944 Y 
ES DE RENTA LIMITADA 

Placa A9 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. No du 
icona, només text amb lletres majúscules  amb 
serifes negres. No du línia de separació ni marc. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 
1944 Y ES DE RENTA LIMITADA 

Placa A10 

Placa rectangular metàl·lica de color gris fosc. No du 
icona, només text amb lletres majúscules de pal sec 
en relleu. Du marc al voltant també en relleu. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE PARO DE 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1944 



 

 

 
 

Placa B1 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. No du 
icona, només text amb lletres majúscules en baix relleu 
amb serifes de color negre (en algun cas, sense pintar). 
No du línia de separació ni marc. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 
1948 Y ES DE RENTA LIMITADA 

Placa B2 

Placa rectangular metàl·lica de color gris  fosc. No du 
icona, només text amb lletres majúscules de pal sec en 
relleu. Marc al voltant també en relleu. Línia de 
separació entre paràgrafs amb un puntet central i en 
relleu. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1948 Y 
ES DE RENTA LIMITADA. 

Placa B3 

Placa rectangular metàl·lica convexa amb acabat 
esmaltat. No du icona, només text. Fons blanc amb 
lletres majúscules de pal sec negres. No du línia de 
separació entre paràgrafs. Marc amb una línia al voltant, 
també de color negre. 

 
 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1948 Y 
ES DE RENTA LIMITADA 

Placa B4 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. Existeix una 
variant amb: “19 Noviembre 1948” i amb la frase “y es 
de renta limitada” justificada a l’esquerra. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1948 Y 
ES DE RENTA LIMITADA. 



 

 

 
 

Placa B7 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu. Tant el text com el marc com la línia 
de separació són de color gris clar i destaquen sobre el 
fons negre. 

 
 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOV. DE 1948 Y ES DE 
RENTA LIMITADA. 

Placa B12 

Placa rectangular metàl·lica amb acabat esmaltat. No du 
icona, només text. Fons blanc amb lletres majúscules de 
pal sec negres. Línia de separació entre paràgrafs  de 
color negre. No du marc al voltant. Es diferencia de la 
placa B3 en què la B12 no du marc al voltant i el nom del 
mes està abreujat. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOV. DE 1948 Y ES DE 
RENTA LIMITADA. 

Placa B13 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Sense línia de separació 
entre paràgrafs. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. LA PLANTA SUPERIOR DE ESTA 
CASA GOZA DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE 
NOVIEMBRE DE 1948 Y SUS PISOS SON DE RENTA 
LIMITADA 

Placa B14 

Placa rectangular metàl·lica amb acabat esmaltat. No du 
icona, només text. Fons blanc amb lletres majúscules de 
pal sec negres. No du línia de separació entre paràgrafs 
de color negre. No du marc al voltant. 

 

 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1948 Y 
ES DE RENTA LIMITADA. 



 

 

 
 

Placa B15 

Placa rectangular metàl·lica amb acabat esmaltat. No du 
icona, només text. Fons blanc amb lletres majúscules de 
pal sec negres. No du línia de separació entre paràgrafs 
de color negre. No du marc al voltant. 

 

 

[MINISTERIO DE (no identificable)]. ESTA CASA GOZA DE 
LOS BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 19 DE 
NOVIEMBRE DE 1948 Y ES DE RENTA LIMITADA. 

Placa B16 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. 

 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 
1948 Y ES DE RENTA LIMITADA. 



 

 

 
 

Placa D1 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. Tant el text 
com el marc com la línia de separació són de color gris 
clar i destaquen sobre el fons negre. 

 
 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 
1953, Y ES DE RENTA LIMITADA. 

Placa D2 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 DE NOV. DE 1953 Y ES DE 
RENTA LIMITADA. 

Placa D3 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. Tant el text 
com el marc com la línia de separació són de color gris 
clar i destaquen sobre el fons negre. S’han trobat 
variants en relació amb els signes de puntuació del text. 

 
 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 
1953, Y ES DE RENTA LIMITADA. 

Placa D4 

Placa rectangular metàl·lica amb acabat esmaltat. No du 
icona, només text. Fons blanc amb lletres majúscules de 
pal sec negres. Línia de separació entre paràgrafs de 
color negre. No du marc al voltant. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 DE NOV. DE 1953 Y ES DE 
RENTA LIMITADA 
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Placa D5 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. Tant el text 
com el marc com la línia de separació són de color gris 
clar i destaquen sobre el fons negre. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 NOVIEMBRE 1953 Y ES DE 
RENTA LIMITADA. 

Placa D6 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. No du 
icona, només text amb lletres majúscules amb serifes en 
baix relleu. No du línia de separació ni marc. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 
1953 Y ES DE RENTA LIMITADA. 

Placa D8 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. No du 
icona, només text amb lletres majúscules amb serifes 
negres en baix relleu. No du línia de separació ni marc. 

 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 NOVIEMBRE DE 1953 Y ES 
DE RENTA LIMITADA 

Placa D10 

Placa rectangular metàl·lica convexa amb acabat 
esmaltat. No du icona, només text. Fons blanc amb 
lletres majúscules de pal sec negres. No du línia de 
separació entre paràgrafs ni marc al voltant. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1953 Y 
ES DE RENTA LIMITADA. 



 

 

 
 
 
 

Placa E 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du icona, 
només text amb lletres majúscules de pal sec en relleu. 
Marc al voltant també en relleu. Línia de separació entre 
paràgrafs en relleu i amb un puntet central. 

 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DEL 19 DE NOVIEMBRE 1948 Y LA 
DEL 27 NOVIEMBRE 1953 Y SON BONIFICABLES 
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Placa F1 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el 
lateral esquerre està ocupat per un requadre negre 
en el qual es troba representada la icona del jou i les 
fletxes, més la representació d’una casa i les sigles 
INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
A la part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. 
Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant el 
requadre com el text són de color negre i destaquen 
sobre el fons gris clar metàl·lic. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ ACOGIDA A LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 

Placa F2 

Placa rectangular metàl·lica de color negre amb 
marc al voltant. La part superior esquerra està 
ocupada per la representació iconogràfica, en relleu, 
del jou i les fletxes amb la representació d’una casa i 
les sigles INV en al·lusió a l’Instituto Nacional de la 
Vivienda. Tant el marc, com la icona, com les lletres, 
de pal sec en relleu, són de color gris i destaquen 
sobre el fons negre. Presenta el mateix format que 
la placa C. 

 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1954 Y ES DE RENTA LIMITADA 

Placa F4 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No du 
icona, només text amb lletres majúscules de pal sec 
en relleu. Marc al voltant també en relleu. Du dues 
línies, una de separació entre paràgrafs amb un 
puntet central i l’altra al final del text, amb dos 
puntets centrals. Tant el marc, com les lletres i les 
línies són de color gris i destaquen sobre el fons 
negre. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE 
LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 



 

 

 
 
 
 

Placa F7 

Placa rectangular metàl·lica de color negre amb 
marc al voltant. Una petita part de l’angle superior 
esquerre està ocupada per la representació 
iconogràfica, en relleu, del jou i les fletxes amb la 
representació d’una casa i les sigles INV en al·lusió a 
l’Instituto Nacional de la Vivienda. Du dues línies de 
separació entre paràgrafs. Tant el marc, com les 
línies de separació, com la icona, com les lletres, de 
pal sec en relleu, són de color gris i destaquen sobre 
el fons negre. 

 
 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. INSTITUTO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ ACOGIDA A LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 

Placa F11 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Part 
del lateral esquerre està ocupat per un requadre de 
color vermell i negre, en el qual es troba 
representada la icona del jou i les fletxes, més la 
representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a 
l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi 
ha el text amb lletres majúscules amb serifes  de 
color negre. 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1954 

Placa F12 

Placa rectangular metàl·lica convexa amb acabat 
esmaltat. No du icona, només text. Fons blanc amb 
lletres majúscules de pal sec negres. No du línia de 
separació entre paràgrafs ni marc al voltant. 

 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA DE 
LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 Y 
ES DE RENTA LIMITADA 
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Placa F13 

Placa rectangular metàl·lica de color negre amb 
marc al voltant. La part superior esquerra està 
ocupada per la representació iconogràfica del jou i 
les fletxes amb la representació d’una casa i les 
sigles INV en al·lusió a l’Instituto Nacional de la 
Vivienda. Du una línia de separació entre paràgrafs. 
Tant el marc, com la icona, com les lletres, de pal sec 
en relleu, com la línia són de color gris i destaquen 
sobre el fons negre. Presenta el mateix format que 
la placa C i F2, però sense el relleu. 

 

 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1954 Y ES DE RENTA LIMITADA 

Placa F14 

Placa rectangular metàl·lica convexa amb acabat 
esmaltat. La part superior esquerra  està  ocupada 
per la representació iconogràfica del jou i les fletxes 
amb la representació d’una casa i les sigles INV en 
al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. Du una 
línia de separació entre paràgrafs. Fons blanc amb 
lletres en cursiva de color negre. 

 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO. INSTITUTO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ ACOGIDA A LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE JULIO DE 1954. 



 

 

 
 

Placa G 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No 
du icona, només text amb lletres majúscules de 
pal sec en relleu. Marc al voltant també en 
relleu, a l’igual que la línia de separació entre 
paràgrafs amb puntet central. Tant el marc, 
com el text com la línia són de color gris i 
destaquen sobre el fons negre. 

 
 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA 
DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 24 DE JUNIO 
DE 1955 Y ES DE RENTA LIMITADA 

 
 
 

Placa I  

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No 
du icona, només text amb lletres majúscules de 
pal sec en relleu. Marc al voltant també en 
relleu, a l’igual que la línia de separació entre 
paràgrafs amb puntet central. Tant el marc, 
com el text com la línia són de color gris i 
destaquen sobre el fons negre. 

 
 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA 
DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 13 
NOVIEMBRE 1957 Y ES DE RENTA LIMITADA. 
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Placa J1 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. 
Part del lateral esquerre està ocupat per un 
requadre de color vermell i negre, en el qual es 
troba representada la icona del jou i les fletxes, 
més la representació d’una casa i les sigles INV, 
en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
A la part dreta hi ha el text amb lletres 
majúscules amb serifes de color negre. 

 
 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LAS LEYES DE 15 
DE JULIO DE 1954 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1957 

Placa J2 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. 
Tot el lateral esquerre està ocupat per un 
requadre negre en el qual es troba 
representada la icona del jou i les fletxes, més la 
representació d’una casa i les sigles INV, en 
al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la 
part dreta hi ha el text amb lletres de pal sec de 
color negre. Du una línia de separació entre 
paràgrafs amb un puntet central. Tant el 
requadre com el text són de color negre i 
destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. 

 
 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LAS LEYES DE 15 
DE JULIO DE 1954 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1957. 



 

 

 
 
 
 

Placa J3  

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. 
Tot el lateral esquerre està ocupat per un 
requadre negre en el qual es troba 
representada la icona del jou i les fletxes, més la 
representació d’una casa i les sigles INV, en 
al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la 
part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. 
Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant 
el requadre com el text com la línia són de color 
negre i destaquen sobre el fons gris clar 
metàl·lic. Es diferencia de la J2 perquè el text és 
en cursiva i perquè en lloc de “Leyes” diu “Ley”. 
Existeixen alguns variants d’aquest model: a) en 
alguns casos no apareixen les preposicions “de” 
a la frase al·lusiva a la llei de 13 de novembre de 
1957, i b) en  altres casos el mes de 
“Noviembre” apareix abreujat com a Nobre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1954 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1957 / 
13 NOVIEMBRE 1957 / 13 DE NOBRE 1957. 

Placa J4 

Placa rectangular metàl·lica amb marc al 
voltant. La part superior esquerra està ocupada 
per la representació iconogràfica del jou i les 
fletxes amb la representació d’una casa i les 
sigles INV en al·lusió a l’Instituto Nacional de la 
Vivienda. Tant el marc, com la icona, com les 
lletres, de pal sec, són en relleu. No s’aprecia el 
color de la placa per la capa de pintura que ha 
rebut posteriorment. Presenta el mateix format 
que la placa C. 

 
 
 
 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1954 Y 13 DE NOVIEMBRE 1957 
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Placa L 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No 
du icona, només text amb lletres majúscules de 
pal sec en relleu. Marc al voltant també en 
relleu, a l’igual que la línia de separació entre 
paràgrafs amb puntet central. Tant el marc, 
com el text com la línia són de color gris i 
destaquen sobre el fons negre. 

 

 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA GOZA 
DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 27 
NOVIEMBRE 1957 Y ES DE RENTA LIMITADA. 

 
Placa M1 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No 
du icona, només text amb lletres majúscules de 
pal sec en relleu. Marc al voltant també en 
relleu, a l’igual que la línia de separació entre 
paràgrafs amb puntet central. Tant el marc, 
com el text, com la línia són de color gris i 
destaquen sobre el fons negre. El text és una 
variant significativa respecte als altres. Existex 
la versió  correcta: “sobre protección  a las de 
renta…” i sense “de”, incorrecta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS QUE CONCEDE EL 
DECRETO LEY DE 24-1-58 Y O DE 1-2-58 SOBRE 
PROTECCIÓN A LAS RENTA LIMITADA EN SU 
CATEGORÍA DE SUBVENCIONADAS. 

Placa M2 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. No 
du icona, només text amb lletres majúscules de 
pal sec en relleu. Marc al voltant també en 
relleu, a l’igual que la línia de separació entre 
paràgrafs amb puntet central. Tant el marc, 
com el text, com la línia són de color gris i 
destaquen sobre el fons negre. El text és una 
variant significativa respecte als altres. Existex 
la versió  correcta: “sobre protección  a las de 
renta…” i sense “de”, incorrecta. Aquest model 
en concret es diferencia de la placa M1 perquè 
li falta les darreres paraules (“en su categoría de 
subvencionadas”). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ 
ACOGIDA A LOS BENEFICIOS QUE CONCEDE EL 
DECRETO LEY DE 24-1-58 Y O DE 1-2-58 SOBRE 
PROTECCIÓN A LAS RENTA LIMITADA 



  

 

 
 
 
 

Placa O1 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. 
Tot el lateral esquerre està ocupat per un 
requadre negre en el qual es troba 
representada la icona del jou i les fletxes, més la 
representació d’una casa i les sigles INV, en 
al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la 
part dreta hi ha el text que combina lletres 
majúscules amb serifes i lletres en cursiva. Tant 
el requadre com el text són de color negre i 
destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. 
Presenta el mateix format que la placa F1: icona 
del jou i les fletxes a l'esquerra, ocupant tot el 
lateral, sobre un requadre negre, i a la dreta el 
text. No du data. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. EDIFICIO 
CONSTRUIDO AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

Placa O2 

Placa rectangular metàl·lica de color negre. Tot 
el lateral esquerre està ocupat per un requadre 
en el qual es troba representada la icona del jou 
i les fletxes, més la representació d’una casa i 
les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional 
de la Vivienda. Du un marc al voltant de la 
placa. A la part dreta hi ha el text que combina 
lletres majúscules amb serifes i lletres en 
cursiva. Tant el requadre de l’esquerra, com el 
text, com el marc al voltant de la placa són en 
relleu. 

 
 
 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. EDIFICIO 
CONSTRUIDO AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
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Placa O3 

Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. 
Tot el lateral esquerre està ocupat per un 
requadre de color vermell i negre en el qual es 
troba representada la icona del jou i les fletxes, 
més la representació d’una casa i les sigles INV, 
en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
A la part dreta hi ha el text que combina lletres 
majúscules amb serifes i lletres en cursiva de 
color negre. No du data. Presenta el mateix 
format que la placa O1 excepte en què en la 
placa O3 el requadre és bicolor, com a la placa 
J1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. EDIFICIO 
CONSTRUIDO AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

Placa O4 

Placa rectangular metàl·lica de color bronze. Tot 
el lateral esquerre està ocupat per un requadre 
negre en el qual es troba representada la icona 
del jou i les fletxes, més la representació d’una 
casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto 
Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el 
text que combina lletres majúscules amb serifes 
i lletres en cursiva. Tant el requadre com el text 
són de color negre i destaquen sobre el fons 
marró. Presenta el mateix format que la placa 
O1: icona del jou i les fletxes a l'esquerra, 
ocupant tot el lateral, sobre un requadre negre, 
i a la dreta el text. No du data. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. EDIFICIO 
CONSTRUIDO AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 



 

 

 
 

Placa OSH1 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra, gravats, a l’esquerra el símbol de la 
Central Nacional Sindicalista que, en aquest cas, 
també s’associa a l’Obra Sindical del Hogar, 
integrada en l’organització sindical esmentada, 
és a dir, el pic, l’espiga i la palma, i a la dreta la 
numeració del bloc d'habitatges al que 
corresponen. Aquestes plaques es troben 
situades damunt la porta d'entrada del bloc. 
A   terres   gironines   hi   ha    diversos 
conjunts significatius d'aquest model de 
plaques, que, tot i amb bon estat de 
conservació, han estat objecte de modificació 
de manera que han perdut el seu aspecte 
original: plaques pintades amb el color de la 
façana o altres colors, plaques incrustades a la 
paret que han perdut el seu relleu propi, 
plaques amb estucat que desdibuixa les 
marques de la icona gravada, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH2 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra, gravats, a l’esquerra el símbol de la 
Central Nacional Sindicalista que, en aquest cas, 
també s’associa a l’Obra Sindical del Hogar, 
integrada en l’organització sindical esmentada, 
és a dir, el pic, l’espiga i la palma, i a la dreta la 
numeració del bloc d'habitatges al que 
corresponen. La representació estilística de la 
icona és lleugeramenrt diferent a la placa OSH1. 
Aquestes plaques es troben situades damunt la 
porta d'entrada del bloc. 

 
 

 
 
 (la numeració del bloc corresponent) 



21 
 

 

 
 
 
 

Placa OSH3 

Placa rectangular formada per dues rajoles 
ceràmiques esmaltades de color blanc 
quadrades. A la rajola esquerra hi ha 
representat el símbol de la Central Nacional 
Sindicalista que, en aquest cas, també s’associa 
a l’Obra Sindical del Hogar, integrada en 
l’organització sindical esmentada, és a dir,  el 
pic, l’espiga i la palma, pintat de color grana. A 
la rajola dreta hi ha la numeració del bloc 
d’habitatge corresponent, pintat (n’hem trobat 
de color negre i de color blau). Les dues rajoles 
apareixen envoltades per un marc pintat de 
color groc i blau. Aquestes plaques es troben 
situades damunt la porta d'entrada del bloc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH4 

Placa de mosaic hidràulic rectangular i dividida 
en dues parts: a l’esquerra hi ha gravat, i pintat 
de color blanc, el símbol associat a l’Obra 
Sindical del  Hogar (pic,  espiga i palma) i a la 
dreta, també gravada i pintada de color blau, la 
numeració del bloc d’habitatges corresponent. 
Aquestes plaques es troben situades damunt la 
porta d'entrada del bloc. 

 
 

 
 (la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH5 

Placa de mosaic hidràulic rectangular i dividida 
en dues parts: a l’esquerra hi ha pintat de color 
negre i amb una factura molt sintètica, fins i tot 
abstracta, el símbol associat a  l’Obra  Sindical 
del Hogar (pic, espiga i palma) i a la dreta, 
apareix la numeració del bloc d’habitatges 
corresponent realitzada amb números de ferro 
forjat negre. Aquestes plaques es troben 
situades damunt la porta d'entrada del bloc. 

 

 
 
 

(la numeració del bloc corresponent) 



 

 

 
 
 
 

Placa OSH6 

Placa rectangular formada per dues rajoles 
ceràmiques esmaltades de color blanc. A la 
rajola esquerra, quadrada, hi ha representat el 
símbol falangista del jou i les fletxes, pintat de 
color grana. D’aquesta manera es diferencia de 
la resta de plaques associades a promocions de 
l’Obra Sindical del Hogar, les quals duen 
representat el símbol de la Central Nacional 
Sindicalista en la qual estava integrada l’OSH. A 
la rajola dreta, rectangular, hi ha la numeració 
del bloc d’habitatge corresponent, pintada de 
color blau. Aquestes plaques es troben situades 
damunt la porta d'entrada del bloc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH7 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra, gravats, a l’esquerra el símbol de la 
Central Nacional Sindicalista que, en aquest cas, 
també s’associa a l’Obra Sindical del Hogar, 
integrada en l’organització sindical esmentada, 
és a dir, el pic, l’espiga i la palma, i a la dreta la 
numeració del bloc d'habitatges al que 
corresponen. Tant el dibuix de l’esquerra com la 
numeració estan pintats de color granatós. 
Aquestes plaques es troben situades damunt la 
porta d'entrada del bloc. 

 
 
 
 

 
 
 
 

(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH8 

Placa de mosaic hidràulic rectangular: a 
l’esquerra hi ha gravat, i pintat de color 
granatós, el símbol associat a l’Obra Sindical del 
Hogar (pic, espiga i palma) i a la dreta, també 
gravada i pintada de color negre, la numeració 
del bloc d’habitatges corresponent. 

 

 (la numeració del bloc corresponent) 
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Placa OSH9 

Placa rectangular (n’hi ha de marbre i de mosaic 
hidràulic): a l’esquerra hi ha gravat, el símbol 
associat a l’Obra Sindical del Hogar (pic, espiga i 
palma) i a la dreta, també gravada, la 
numeració del bloc d’habitatges corresponent, 
amb tipografia rodona amb serifes. 

 

 (la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH10 

Placa de mosaic hidràulic rectangular i dividida 
en dues parts: a l’esquerra hi ha en  relleu, i 
pintat de color blau, el símbol associat a l’Obra 
Sindical del  Hogar (pic,  espiga i palma) i a la 
dreta, també en relleu i pintada de color blau, la 
identificació del bloc d’habitatges corresponent. 

 

 (la identificació del bloc corresponent) 

Placa OSH11 

Placa de marbre rectangular: a l’esquerra hi ha 
gravat, el símbol associat a l’Obra Sindical del 
Hogar (pic, espiga i palma) i a la dreta, també 
gravada, la numeració del bloc d’habitatges 
corresponent, amb tipografia rodona de pal sec. 

 
(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH12 

Placa de mosaic hidràulic rectangular incrustada 
a la paret: a l’esquerra hi ha gravat, i pintat de 
color granatós, el símbol associat  a l’Obra 
Sindical del  Hogar (pic,  espiga i palma) i a la 
dreta, també gravada i pintada del mateix color, 
la numeració del bloc d’habitatges 
corresponent, amb tipografia rodona amb serifa 
també rodona. 

 

 (la numeració del bloc corresponent) 



 

 

 
 
 
 

Placa OSH13 

Placa de pedra artificial rectangular, on hi ha 
representat a l’esquerra, el símbol associat a 
l’Obra Sindical del Hogar (pic, espiga i palma), 
gravat i amb una factura molt sintètica, fins i tot 
abstracta, i a la dreta, també gravada, la 
numeració del bloc d’habitatges corresponent. 
En algun cas tant la numeració com el símbol 
estan pintats de color negre i en d’altres 
apareixen sense pintar. 

 
 

 
 (la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH14 

Placa de mosaic hidràulic rectangular: a 
l’esquerra hi ha gravat el símbol associat a 
l’Obra Sindical del Hogar (pic, espiga i palma) i a 
la dreta, també gravada, la numeració del bloc 
d’habitatges corresponen. La tipografia 
emprada en aquest model de plaques a la 
numeració és difícil de qualificar, ja que a 
moltes d’elles els números han estat camuflats i 
substituïts per uns altres. Existeixen variants 
segons l’acabat de la peça: pintades amb el 
color de la façana, pintures diferents al fons i a 
la icona i número, etc. 

 
 
 

 
 
 
 (la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH15 

Placa de mosaic hidràulic rectangular: a 
l’esquerra hi ha gravat, i pintat de color 
granatós, el símbol associat a l’Obra Sindical del 
Hogar (pic, espiga i palma) i a la dreta, també 
gravada i pintada de color grana, la numeració 
del bloc d’habitatges corresponent. El fons, tant 
de la icona com del número, mostra una acabat 
rugós, com si estigués estucat. 

 

 
 (la numeració del bloc corresponent) 
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Placa OSH16 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra, gravats, a l’esquerra el símbol associat 
a l’Obra Sindical del Hogar, és a dir, el pic, 
l’espiga i la palma, i a la dreta, la numeració. És 
un model molt semblant a la placa OSH1, però 
en aquest cas, la posició de la palma i l’espiga 
està invertida respecte a aquell; a més, en el cas 
de l’OSH16 la palma no du subdivisions 
internes. A la dreta, com és habitual, hi ha la 
numeració del bloc d'habitatges al que 
corresponen. S’ha trobat algun cas on la 
numeració ha estat amagada per un altre 
número més recent. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH17 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra, gravats, a l’esquerra el símbol de la 
Central Nacional Sindicalista és a dir, el pic, 
l’espiga i la palma, i a la dreta la numeració del 
bloc d'habitatges al que corresponen.  Tant la 
icona com la numeració s’han trobat pintades. 

 

 
 

(la numeració del bloc corresponent) 

Placa OSH18 

Placa de mosaic hidràulic rectangular que 
mostra a esquerra i dreta  respectivament les 
icones gravades del jou i les fletxes i de la 
Central Nacional Sindicalista a la qual estava 
adscrita l’Obra Sindical del Hogar. Entre 
ambdues icones hi ha la identificació del bloc 
amb lletres superposades. 

 
 

 
 
 (la identificació del bloc corresponent) 



 

 

 
 
 
 

Placa OSH19 

En aquest model hem agrupat un  conjunt de 
plaques en mal estat del barri de Pardinyes 
(Lleida) de mosaic hidràulic de format 
rectangular. Al contrari que a la majoria de 
plaques, la numeració del bloc es troba a 
l’esquerra i l’empremta del que havia estat 
símbol de la Central Nacional Sindicalista (i per 
extensió, de l’Obra Sindical del Hogar), és a dir, 
el pic, la palma i l’espiga, a la dreta. La placa 
presenta una única superfície sense subdivisió 
explícita. 

 
 

 
 
 (la numeració del bloc corresponent) 

 
Placa P1 

Placa de guix rectangular de color blanc. A la 
dreta hi ha una sanefa formada per quatre 
quadrats disposats verticalment realitzats en 
baix relleu. A l’esquerra, també en baix relleu, 
un cercle que alberga les sigles VP (Viviendas 
Protegidas) representades en relleu. El cercle 
pot representar la lletra O (Viviendas de 
Protección Oficial). 

 

 
 
 VP / VPO 

Placa P2 

Porció de morter de forma circular, sobre  la 
qual s’ha col·locat una placa de ferro també 
circular de color negre. En aquesta placa s’han 
perforat les lletres VP (Viviendas Protegidas). La 
placa circular pot representar la lletra O 
(Viviendas de Protección Oficial). La placa 
presenta un acabat rugós en alguna zona. 

 

 VP / VPO 

 
Placa X  

Es tracta de plaques que no poden ser 
identificades tipològicament, degut al mal estat 
de conservació, al fet que es troben ubicades en 
un lloc de difícil visibilitat o bé a la presència de 
bastides a la façana per motiu d’obres de 
rehabilitació. 

 

inidentificable  
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