
CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-01Can PitongoARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià, núm. 20

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Casa de pagès de tres cóssos, amb planta baixa i pis, sense elements de pedra visibles a la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Hi ha un xalet adosat a llevant, d'un cós amb planta baixa, pis i golfes. Destaca molt la coberta, a quatre aigües, amb
teula vermella vidriada i teules careneres.
LA seva construcció moderna, amb elements de l'arquitectura nordeuropea, la fan totalment singular en la vila.

08009A005000120000SKReferència cadastral:
X 451087 - Y 4599776Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Bo - RegularConservació:

Casa de pagès-xaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-01Can PitongoARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Preservació integral de l'objecte catalogat

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

1

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica

Es prestarà especial atenció als següents elements: els rellotges de sol, els rentamans de 
pedra, els forns de pa, els cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es 
tirava la cendra per blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes 
catalanes, els espiells, les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses 
de vi, els cups, els festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-02Caseta camí del tramviaARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume, (costat de can Gualba)

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Caseta de planta quadrada, d'una sola alçada, amb teulada molt curiosa a quatre aigües i frontó a cada façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Les obertures estan enmarcades.
L'ús inicial era com a caseta per cosir de les senyores de l'horta Agulló, ja que estava a tocar de la carretera i es 
distreíen.

08009A003000040000SSReferència cadastral:
X 451118 - Y 4599953Coordenades UTM:

MagatzemÚs actual:

DolentConservació:

Caseta esbarjoTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-02Caseta camí del tramviaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos No es permet cap altre ús que aquells destinats a la conservació o reutilització del monumen

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
No es permet cap alteració de la imatge que no tingui per objecte la restauració del seu estat
original.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-03Caseta aigües torrent VeraARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume, (ctra. inici torrent)

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XX
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Caseta de planta rectangular d'una sola alçada, amb teulada a dos vessants i frontó a la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La seva funció es protegir un pou, amb bomba, que donava aigua a les hortes.
Té una gran xemeneia.

08009A004000440000SEReferència cadastral:
X 451384 - Y 4599910Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

DolentConservació:

CasetaTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-03Caseta aigües torrent VeraARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos No es permet cap altre ús que aquells destinats a la conservació o reutilització del monumen

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
No es permet cap alteració de la imatge que no tingui per objecte la restauració del seu estat
original.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-04Horta AgullóARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià, núm. 15

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX-XX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Són dues edificacions totalment diferents.
La de migdia és rectangular, de planta baixa i sòtan, amb les obertures enmarcades, simètriques pel que fa a la 
façana. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Era la casa dels propietaris de l'horta, edificada cap el 1870 per la família Pratdepàdua.
L'altra, de dos cóssos, té planta baixa i pis, amb golfes, amb la façana de bella factura, edificada cap el 1905.
Les dues cases formen un conjunt edificat amb poc més de 30 anys on es veu els models constructius de cada 
època, únic a la vila.

08009A003000170000SPReferència cadastral:
X 451189 - Y 4600058Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-04Horta AgullóARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de les façanes.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-05Can BalanzóARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 25

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1832
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet de planta quadrada, de planta baixa i dos pisos, amb teulada a quatre aigües. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Té una tribuna i una petita torre-mirador al mig, i una capella lateral adosada.
Fou edificada cap el 1832, renovada el 1925.
Actualment està dividida en quatre habitatges i, per tant, tot l'interior està modificat.

08009A004000060000SXReferència cadastral:
X 451694 - Y 4599862Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-05Can BalanzóARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-06Can Barrau de VeraARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 26

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Casa de tres cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dos vessants i frontó a la 
façana. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
El cós de ponent té una galeria porticada.
En la façana tan sols s'observa el portal amb els brancals de pedra i dintell de fusta.

002213100DG50A0001U
Z

Referència cadastral:
X 451647 - Y 4600123Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-06Can Barrau de VeraARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-07Can DanglaARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 28

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Casa de pagès que originàriament tenia tres cóssos, els de ponent, de planta baixa i pis i teulada a dues aigües amb 
frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Té un portal de pedra quadrat al cós central, i al damunt hi ha escrita la data de 1803.
Té un magnífic safareig a ponent de la casa, adosat, amb un plafó de ceràmica amb l'imatge de Sant Francesc.

08009A003001300000SIReferència cadastral:
X 451677 - Y 4600246Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-07Can DanglaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.
Cal conservar el safareig i el plafó de ceràmica.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 10 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
- Volumetria: No es permetran les modificacions formals de les façanes exteriors de l'edifici. 
No es permet la remunta de noves plantes pis.
- Façanes: Es permeten les reparacions, reconstruccions i rehabilitacions de les parts 
exteriors malmeses. Es permet l’obertura de nous buits per recuperar l’estructura original de 
l’edifici, o del moment històric que genera la catalogació. Aquests nous buits hauran de 
respectar els criteris fixats a l’article 20 de la normativa.
L’acabat de façana serà estuc clàssic a la calç, o pintura al silicat damunt arrebossat amb 
acabat arremolinat llis. Els colors s’adaptaran a la carta de colors que s'inclou en l’annex 
d'aquesta normativa. Si no hi ha unes preexistències clares d'acabats aquests s’adaptaran al 
que s'estableix a l'article 21 de la normativa.
L’acabat de façana serà estuc clàssic a la calç, o pintura al silicat damunt arrebossat amb 
acabat arremolinat llis. Els colors s’adaptaran a la carta de colors que s'inclou en l'annex 
d'aquesta normativa. Si no hi ha unes preexistències clares d'acabats aquests s'adaptaran al 
que s'estableix a l'article 21 de la normativa.
- Interior: Està permesa la renovació total de l'interior de l'edificació, tenint en compte que la 
protecció de façana implica que els forjats i elements estructurals pròxims a aquesta, han de 
ser coherents funcionalment amb les seves obertures, a fi que la seva protecció sigui 
realment efectiva.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-09Can MetARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 32

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Casa de pagès de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb teulada a dos vessants amb frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
No es veuen elements de pedra en les façanes.
Hi ha dos grans safareigs adosats a la casa,  a migdia i llevant.

08009A003000290000SXReferència cadastral:
X 451556 - Y 4600621Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-09Can MetARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 10 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
- Volumetria: No es permetran les modificacions formals de les façanes exteriors de l'edifici. 
No es permet la remunta de noves plantes pis.
- Façanes: Es permeten les reparacions, reconstruccions i rehabilitacions de les parts 
exteriors malmeses. Es permet l’obertura de nous buits per recuperar l’estructura original de 
l’edifici, o del moment històric que genera la catalogació. Aquests nous buits hauran de 
respectar els criteris fixats a l’article 20 de la normativa.
L’acabat de façana serà estuc clàssic a la calç, o pintura al silicat damunt arrebossat amb 
acabat arremolinat llis. Els colors s’adaptaran a la carta de colors que s'inclou en l’annex 
d'aquesta normativa. Si no hi ha unes preexistències clares d'acabats aquests s’adaptaran al 
que s'estableix a l'article 21 de la normativa.
L’acabat de façana serà estuc clàssic a la calç, o pintura al silicat damunt arrebossat amb 
acabat arremolinat llis. Els colors s’adaptaran a la carta de colors que s'inclou en l'annex 
d'aquesta normativa. Si no hi ha unes preexistències clares d'acabats aquests s'adaptaran al 
que s'estableix a l'article 21 de la normativa.
- Interior: Està permesa la renovació total de l'interior de l'edificació, tenint en compte que la 
protecció de façana implica que els forjats i elements estructurals pròxims a aquesta, han de 
ser coherents funcionalment amb les seves obertures, a fi que la seva protecció sigui 
realment efectiva.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-10Ermita de Sant JaumeARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià s/n

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. X
Autor: Desconegut

Bibliografia: Joaquim Graupera, La capella pre-romànica de Sant Jaume de Traià. Museu Comarcal del Maresme,
Mataró (1989).
Jaume Clavell. Argentona, història i records. Argentona (1990).
Joaquim Graupera. L'arquitectura religiosa preromànica i romànica en el Baix Maresme. Argentona 
(2002)

Capella preromànica del s.IX-X.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.4 de la Memòria.
L’edifici ara, tanmateix, es troba enrunat i l’única part que encara es conserva dempeus son les seves parets laterals 
i s’entreveu l’estructura de l’absis que encapçala l’església per la banda de llevant. La capella d’una sola nau 
rectangular se li encaixa  una capçalera trapezoïdal. Respecte als vestigis de la coberta, els materials trobats en 
dues de les sitges descobertes, mostren fragments corresponents a la coberta que segueix la tècnica de 
l’encanyissat i també apareixen dovelles que formaven l’arc triomfal que separava el santuari de la nau.
�La porta original, al costat sud, resta tapiada pel reforçament de la paret en època barroca afegint-s’hi uns 
contraforts. A la banda de ponent, s’hi va obrir un nou portal que va propiciar l’enderrocament del primitiu mur 
preromànic.�No hi ha cap rastre dels finestrals que devien il•luminar el temple, però seguint els exemples d’altres 
edificis conservats, segurament hi deuria haver una finestra al mur de llevant al mig de l’absis i altres repartides en 

08009A003000210000SLReferència cadastral:
X 451316 - Y 4600496Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RuïnosaConservació:

Capella rural preromànicaTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-10Ermita de Sant JaumeARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Socio-cultural i religiós

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

8, Sòl d'interès geogràfic -històric
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Preservació integral de l'objecte catalogat

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

1

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-11Can Boba de Sant JaumeARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 9

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Casa de pagès, de planta baixa i pis, feta en dos fases molt diferenciades. La part de tramuntana, a tocar del camí, 
es compon de dos cóssos de reduïdes dimensions amb un pis, amb el frontó lateral. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
En aquest espai, que és el més antic, s’hi troba la cuina amb el seu forn de pa. L’entrada es feia antigament per una 
porta al davant del safareig, on avui hi ha una finestra. 
Al seu darrera, o sigui a ponent, hi ha un cós de planta baixa destinat a celler. Caietà Carreras feu fer importants 
obres de reforma i ampliació en la masia el 1866, afegint-li un cós de grans dimensions en la banda de migdia, amb 
pis, que actualment serveix d’entrada a la masia.

08009A003000130000SBReferència cadastral:
X 451213 - Y 4600467Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-11Can Boba de Sant JaumeARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar la façana principal i la de llevant.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-12Can Carreras (Mas Salvador)ARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 8

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XV-XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Masia de dos cóssos paral•lels a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües amb frontó a la façana, 
tot i que està actualment camuflat per una façana unificada que sembla una casa de carrer, desfent el ràfec inicial, 
segurament en les reformes del segle XIX. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Aquesta estructura, poc freqüent al Maresme, i que condiciona tota la distribució, és molt antiga, segurament del 
segle XV, cosa que demostra l’antigor de la masia. 
El celler està situat al cos posterior, orientat a tramuntana i conserva un petit hipogeu. Encara conserva tot l’utillatge,
amb una gran premsa quadrada datada el 1821. 
L’entrada, molt singular, presenta una escala a cada cantó, per separar les estances del masover i de l’amo. De totes
maneres l’escala antiga és la de l’esquerra, que té un molt bonic espiell o “xafarder”. La sala, molt petita, està situada
sobre l’entrada, i era d’ús de l’amo, i en una rajola de la coberta es llegeix la data de 1666 (en una porta de pedra 

08009A003000130000SBReferència cadastral:
X 451130 - Y 4600499Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-12Can Carreras (Mas Salvador)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar l'entrada (portals i sostres), l'escala amb l'espiell, el celler (sostres, cups, 
premsa i hipogeu) així com la Sala del pis (portals i sostre).

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-13Can PolsagueraARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 10

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI-XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Casa de tres cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües amb frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
En la façana té dos portals amb els brancals de pedra, no així els dintells. 
Els tres cóssos de la planta baixa conserven la volta catalana.
Antigament era el mas Croanyes, un dels més importants de la vila.

08009A003000130000SBReferència cadastral:
X 4511029 - Y 4600347Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-13Can PolsagueraARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar les voltes catalanes de la planta baixa.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-14Mas SaboritARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 11

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVII
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
Jaume Clavell. Argentona, història i records. Argentona (1990).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Masia complexe, que embolcalla un antic molí.
Té planta baixa i pis, i un soterrani en el cós de l'antic molí, amb teulada a dos vessants i frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Té un portal rodó de pedra, i vàries finestres també de pedra.
Tota la planta baixa es conserva amb els elements antics, incloent rentamans i capella.
Al darrera hi ha una impressionant bassa, que servia per fer anar el molí.

001306400DF59G0001THReferència cadastral:
X 451316 - Y 4600496Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup I i molíTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-14Mas SaboritARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar la façana principal.
S'haurà de conservar tota la planta baixa (sostres i elements de pedra) excepte la cuina i els 
banys, així com la sala del pis (sostres i elements de pedra) i l'escala.
També la bassa del molí i el seu conducte de desaigua..

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-15Can VolartARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 6

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1786
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Masia d’aspecte barroc, amb tres cóssos perpendiculars a la façana, i un de paral·lel al darrera, on hi havia el celler, 
de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües amb frontó a la façana. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Actualment s’ha rebaixat la terra de la part de llevant, deixant visible una cisterna, i s’han afegit diverses finestres de
pedra en els laterals, frontal i en la part posterior, dins del celler, que té el sostre descobert. Al davant, en el safareig,
es conservava un plafó de rajoles del 1786 amb la figura de l’arcàngel Sant Miquel, molt similar a la de Ca l’Ànima. 
Actualment es conserva en l’interior de la masia.
L'entrada es conserva en molt bon estat, així com les dependències de la planta baixa. El pis ha estat modificat.

08009A003001640000SEReferència cadastral:
X 451168 - Y 4600644Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Masia del grup IITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-15Can VolartARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar la façana principal i les laterals.
S'haurà de conservar les estances de la planta baixa (portals, sostres) excepte cuina i 
banys, així com el plafó de rajoles de l'entrada.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-16Ca l'Ànima (Mas Torner)ARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 7

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Enric Subiñà, Els masos de Sant Jaume de Traià, Fonts núm. 16, Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (2003).

Masia de tres cóssos perpendiculars a la façana, amb baix i dos pisos, i un cós posterior al darrera que és el celler, 
aquest d’una sola planta tot i que gran alçària. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La coberta és a dues vessants amb frontó lateral pel cas dels tres cóssos i a dos vessant amb frontó davanter pel 
celler. 
La masia encara conserva la cuina en estat casi original, amb una preciosa llar de foc i el forn de pa, així com totes 
les obertures exteriors de pedra, amb un bonic portal rodó de tretze dovelles. Al davant del portal principal hi ha un 
safareig, i un plafó de rajoles amb les imatges de Sant Joan i Sant Miquel i a sota una llegenda on diu que la font fou 
construïda a mitges entre Joan Antoni Andreu i Miquel Torner, ciutadans de Mataró, el 1765.

000808400DF59G0001YHReferència cadastral:
X 451231 - Y 4600621Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-16Ca l'Ànima (Mas Torner)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'haurà de conservar la façana principal.
S'haura de conservar l'entrada (portals i sostres), la cuina (llar de foc, forn i sostres) i el celler
de la planta baixa (sostres, premsa).
També el safareig i el plafó de rajoles de l'exterior.
S'ha de conservar l'hipogeu que està tapiat, situat al costat de llevant de la masia, al costat 
del safareig.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació 
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.
Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-17Can Mercader (Can Maragall)ARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 5

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Xalet de planta rectangular, de planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a dues aigües, amb el frontó a la 
façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Les façanes presenten obertures molt simètriques en la planta baixa i el pis, i les de la segona planta són finestres 
que imiten els gòtiques lobulades.
En l'interior destaca les obertures de fusta i els sostres de la planta baixa i del pis. També l'escala, de forja i amb 
passamà de fusta. Els terres són tots nous. També la porta de la façana principal.
Tan sols està catalogada l'edificació principal, així com el mur del davant i el portal d'accés al pati del davant de la 
façana.

08009A003000360000SSReferència cadastral:
X 450962 - Y 4600634Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-17Can Mercader (Can Maragall)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

No es podrà fer cap obertura en les façanes. De l'interior s'haurà de conservar la disposició 
de les estances de la façana principal, tant de la planta baixa com del pis. Així mateix la 
fusteria d'aquestes estances i tota l'escala d'accés als pisos. També el portal principal 
d'entrada de fusta.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-18Masoveria can MarfàARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 4

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Senzilla casa de pagès, amb dos edificis diferenciats: un de dos cóssos, amb planta baixa i pis i coberta a dos 
vessants amb frontó a la façana. L'altre, també de tres cóssos, amb planta baixa i coberta a dues aigües amb frontó 
lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.

000808200DF59G0001A
H

Referència cadastral:
X 451082 - Y 4600878Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-18Masoveria can MarfàARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

S'ha de conservar les voltes de les estances de la planta baixa.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-19Can MarfàARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 2

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Gran xalet monumental amb planta quadrada, amb planta baixa, pis i golfes, amb teulada a quatre aigües.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Té una gran galeria porticada a la façana de tramuntana, que agafa part de la planta baixa i tot el pis
Destaca una mena de molt estret pis, sobre les golfes, amb teulada a dos vessant, que és característic des de la 
llunyania.
Tota la masia està sobre d'un gran podíum, cercat, que fa "d'era" al davant de la casa.
De l'interior, molt auster, destaca la cambra del NW de la planta baixa, amb enrajolat a la paret. També el sotan, amb
volta catalana i les golfes, amb interessant encavallada en les vigues.

08009A003001250000SDReferència cadastral:
X 451040 - Y 4600947Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

DolentConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-19Can MarfàARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

De l'interior s'haura de conservar la volta del sòtan, en la planta baixa l'entrada (sostres), el 
passadís que travessa la casa de nord a sud (sostres) amb dos plafons enrajolats, i 
l'enrajolat de paret i la llar de foc de la cambra del NW.
També es conservarà l'escala d'accés als pisos, i de les golfes la coberta de vigues, amb 
l'encavallada. Del primer pis res.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-20Can Santiago MarfàARGENTONA

Veïnat de Sant Jaume Traià núm. 3

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1910
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Xalet monumental, de planta quadrada, de dos cóssos amb coberta a dues aigües, de planta baixa, pis i golfes, amb 
sòtan, i una torre de planta quadrada adosada a l'angle nordest, de planta quadrada amb coberta a quatre aigües i 
tres plantes.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
En tots dos casos els ràfecs són molt destacats.
En la façana de ponent, aprofitant el desnivell del terreny, hi ha una tribuna fins a primer pis.
L'interior té molts detalls noucentistes, com els enrajolats dels terres, els enrajolats de la paret de l'entrada i els 
menjadors de la planta baixa.

000808100DF59G0001W
H

Referència cadastral:
X 450944 - Y 4600920Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-20Can Santiago MarfàARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental

Prescripcions 
particulars

S'hauran de conservar els enrajolats de la planta baixa i del pis. En la planta baixa s'haura 
de mantenir l'entrada i els dos menjadors (terres i sostres). En la planta pis el rebedor o 
distribuïdor de les habitacions (terres i sostres).

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica

Es prestarà especial atenció als següents elements: els rellotges de sol, els rentamans de 
pedra, els forns de pa, els cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es 
tirava la cendra per blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes 
catalanes, els espiells, les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses 
de vi, els cups, els festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-21Mas BellatriuARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 1

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Masia complexe, que s'ha anat modelant al llarg dels segle. Té diferents cóssos units, tot i que la part principal de 
l'edificació és de tres cóssos paral·lels a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dos aigües amb frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Destaca el portal d'entrada, amb brancals de pedra amb permòdols i llinda de fusta, del segle XVI, a més tres 
obertures amb brancals de pedra i llinda de fusta en l'entrada.
La masia ha estat molt modificada, a nivell de planta baixa i sobretot el pis.
A l'exterior també s'observa una obertures de pedra.

08009A003001150000SLReferència cadastral:
X 450866 - Y 4601003Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-21Mas BellatriuARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

De l'interior s'haurà de conservar l'entrada (portals i sostre) amb les tres portes de pedra.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-22Can Miliu CabanyesARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 3

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Emili Cabanyes i Rabassa

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Casa de pagès, concebuda també com a xalet d'estiueig. La part principal són tres cóssos perpendiculars a la 
façana, de planta baixa, pis i golfes, amb soterrani, de tipus basilical.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
En la banda de tramuntana hi ha adosat un cós, amb façanes de pedra, que en la façana de ponent té estructura de 
torre, de planta baixa i dos pisos.
En la façana de ponent, aprofitant el desnivell del terrenys, hi ha una galeria porticada, suportada per columnes, amb
una gran terrassa al damunt.

08009A003001240000SRReferència cadastral:
X 450879 - Y 4601171Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-22Can Miliu CabanyesARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Preservació integral de l'objecte catalogat

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

1

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica

Es prestarà especial atenció als següents elements: els rellotges de sol, els rentamans de 
pedra, els forns de pa, els cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es 
tirava la cendra per blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes 
catalanes, els espiells, les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses 
de vi, els cups, els festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-23Can Pau BrutARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 5

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Masia de tres cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües i frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Destaca, en la façana, un portal de pedra amb arc rebaixat i dues finestres gòtiques amb permòdols. 
Fruit d'una restauració no gaire afortunada, s'ha obert moltes obertures en les façanes fent servir la pedra, confonent
se amb les obertures antigues.

002305100DG50A0001LZReferència cadastral:
X 450752 - Y 4601477Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-23Can Pau BrutARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures exteriors.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-24Mas CabanyesARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 12

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1565
Autor: Joan Salvador

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
Jaume Clavell. Argentona, història i records. Argentona (1990).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Impressionant masia fortificada,  amb tres cóssos perpendiculars a la façana i dos de paral·lels al darrera, de planta 
baixa i dos pisos, amb teulada a quatre aigües.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Destaquen molt les quatre garites de vigilància que hi ha a cada cantonada del casal.
Tot el casal està fet molt noblement. Destaca la façana principal, amb un gran portal rodó de tretze dovelles, i 
sobretot les llindes dels tres balcons, amb escultures humanes i d'animals. També un escut heràldic dels Cabanyes.
De l'interior, una impressionant entrada, amb rentamans i portals de pedra, una cuina amb forn de pa, un gran celler 
suportat per una columna central, on també hi ha un hipogeu.
La sala, a la planta pis, té totes les estances amb portal de pedra per entrar-hi.

08009A003002270000SSReferència cadastral:
X 450991 - Y 4601840Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Masia del grup VITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-24Mas CabanyesARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos No es permet cap altre ús que aquells destinats a la conservació del monument

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Nacional

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Segons disposició addicional 1.2 de la Llei 9/93 
(Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949)

Preservació integral de l'objecte catalogat

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIN

1

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
En qualsevol cas les actuacions estaran sotmeses al procediment fixat a l'art.34.1 i/o 34.2 
(autorització d'obres) de la Llei 9/93, del patrimoni cultural català. Els criteris d’intervenció a 
seguir respectaran els relacionats a l'art. 35 de la mateixa llei
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-25Mas ComaladaARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 9

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVII
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà. La carta arqueològica d'Argentona. Estat actual (2002).

Gran masia amb tres llargíssims cóssos perpendiculars a la façana, i dos pisos.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Es de destacar la boníssima fabrica de l'obra, on totes les obertures exteriors són de pedra granítica. 
Destaca el gran portal rodó de disset dovelles, el més gran conservat a Argentona. Al seu interior l'entrada, amb 
sostre de volta catalana i quatre portals de pedra que dóna a les diferents estances, on es destaca que totes les 
seves finestres tenen festejadors. També es de destacar el rentamans de l'estança primera de la dreta. 
Un gran portal, amb l'inscripció al dintell "Miquel Comalada 1650" dóna pas al celler, que ocupa la meitat posterior 
dels tres cóssos, dels quals dos són d'enmagatzematge, amb un gran arc de divisori, i l'altre està ocupat pels cups.
L'escala de pujar al pis està desplaçada en un lateral, quan inicialment estava en l'entrada. 
El pis tan sols destaca per les portes, totes de pedra, així com els festejadors de les finestres.
Finalment les golfes, sense obertures de pedra, tenen una magnífica teula amb grans bigues de fusta.

002204600DG50A0001LZReferència cadastral:
X 450223 - Y 4601684Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt dolent. Amenaça ruïnaConservació:

Masia del grup VITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-25Mas ComaladaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria eliminar l'edificació annexada a tramuntana, a l'esquerra de la façana.
A l'interior s'hauran de conservar l'entrada (portals i sostres) el celler (3 cóssos incloent els 
cups), el rentamans i les finestres amb els festejadors.
Al pis les dues sales (portals i sostres) i les finestres i festejadors.
En les golfes tan sols s'haurà de conservar i restaurar el sistema de subjecció de la teulada.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-26Mas Comalada NouARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 10

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Xalet de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, amb teulada a dues aigües amb frontó a la façana, i amb una
torre mirador adosat a tramuntana, de tres pisos i coberta a quatre aigües amb teules vidriades.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La façana té les obertures simètriques, molt proporcionades, i les finestres del darrer pis de la torre simula finestres 
gòtiques.
Com a casa de pagès destaca molt per la singularitat de la seva construcció, única a la vila.

002204500DG50A0001PZReferència cadastral:
X 450093 - Y 4601731Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-26Mas Comalada NouARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures exteriors.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-27Caseta de can CastellsARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 8

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Casa de pagès de dós cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües i frontó a 
la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
No té obertures de pedra en les façanes, i l'era del davant esta suportada perr grans murs aprofitant el desnivell del 
terreny.

08009A003000560000SMReferència cadastral:
X 450498 - Y 4601731Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-27Caseta de can CastellsARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de façanes i elements d'imatge 
exterior.

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

3

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-28Mas CastellsARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 13

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVII-XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Gran masia d'uns sis cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, i teulada a dos vessants amb frontó 
lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
S'han fet moltes reformes molt desafortunades, com un portal d'entrada rodó modern, i altres obertures. Encara 
conserva, però, alguna obertura de pedra antiga.

001805300DG50A0001R
Z

Referència cadastral:
X 450588 - Y 4602121Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RuïnósConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-28Mas CastellsARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-29Mas Martí de la PujadaARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 24

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI-XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Lluís Bonet i Garí. Les Masies del Maresme (1983).
Jaume Clavell. Argentona, història i records. Argentona (1990).
J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).
Joaquim Graupera. L'arquitectura religiosa preromànica i romànica en el Baix Maresme. Argentona 

Masia d'estil basilical, de planta baixa pis i golfes.
La façana té el portal d'entrada de pedra, a l'igual que les finestres del pis.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Les tres finestres de les golfes, en canvi, són fetes modernament.
El mas té afegits molts cóssos, especialment a migdia, aprofitant el desnivell del terreny.
Destaca que en aquesta masia hi havia una capella dedicada a Sant Martí, esmentada com a mínim des del segle 
XVI, que segurament a passat a ocupar alguna estança interior de la masia.

08009A003000590000SRReferència cadastral:
X 450976 - Y 4602640Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup IVTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-29Mas Martí de la PujadaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Preservació integral de l'objecte catalogat

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

1

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 8 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments de volum per aconseguir 
condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar 
aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa 
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una 
millor interpretació històrica
-Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres obeeixin 
a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració de les 
façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, 
textures i cromatismes originals.
-Interior: No podrà alterar-se  la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les 
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica

Es prestarà especial atenció als següents elements: els rellotges de sol, els rentamans de 
pedra, els forns de pa, els cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es 
tirava la cendra per blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes 
catalanes, els espiells, les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses 
de vi, els cups, els festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-30Mas MustarósARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 18

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Masia de tres cóssos perpendiculars a la façana, de planta baixa i pis, amb teulada a dues aigües i frontó lateral, 
amb el celler al darrera, de dos cóssos amb teulada a dues aigües i frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La masia es fruit de moltes transformacions, i creiem que el cós de migdia de l'edificació principal seu ser un afegit 
del segle XIX.
Destaca el portal rodó dovellat d'entrada.
A la resta de la façana no s'observen obertures de pedra, però en canvi en el celler es conserva, en el lateral de 
migdia, una finestra conopial gòtica, del segle XVI, i una finestra de pedra quadrada, reixada, a la façana de ponent 
del celler.
De l'interior es conserva, en la masia principal, en l'estança d'entrada, l'arc de l'escala de pedra, amb el portal 
d'accés al celler, també de pedra, tot i que actualment hi ha una llar de foc moderna enmig. En el cós del mig, a la 

08009A003000760000SAReferència cadastral:
X 449557 - Y 4602657Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup ITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-30Mas MustarósARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.
S'ha de conservar els elements descrits: l'arc de l'escala i el portal del celler, l'arc del 
rentamans, l'arcada del celler i la premsa, així com les obertures de pedra de l'exterior.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-31Ca la SempronianaARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 17

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Casa de planta quadrada, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues aigües i frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La façana, que té una escala de dos vessants per accedir-hi, té força simètriques les obertures de la planta baixa i 
del pis.
Té dos plafons de rajoles en els laterals, un dedicat a Sant Francesc i l'altre a la Trinitat.

08009A003000670000SEReferència cadastral:
X 449909 - Y 4602518Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-31Ca la SempronianaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

9, Bosc permanent
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-32Can Coll de BocsARGENTONA

Veïnat de la Pujada núm. 20

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/5.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVIII-XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: J. Lladó, F. Lladó, D. Farell, E. Subiñà, O. Calvo. Les masies d'Argentona. Fonts núm. 8. Centre 
d'Estudis Argentonins (2001).

Conjunt de dues edificacions de dos cóssos, amb planta baixa i pis, i coberta a dues aigües amb frontó a la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Les obertures de la façana són senzilles, amb portal rodó d'entrada.
No es veu cap obertura de pedra en la façana.

001202800DG50A0001FZReferència cadastral:
X 450014 - Y 4602961Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de pagèsTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E5-32Can Coll de BocsARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Seguint els criteris de l'article 48 i següents de la LUC es podran permetre:
Habitatge rural, habitatge agrupat, habitatge plurifamiliar en règim de cessió d'ús.
Restauració,  hostaler rural, recreatiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, administratiu, 
protecció i educació ambiental.
Indústria agrària (únicament per a 1a transformació del producte agrari o forestal) i 
magatzems (només en volums annexes al cos principal)

Prescripcions 
particulars

Caldria repicar la façana per si es troben elements de pedra, i en cas afirmatiu deixar-los 
visibles.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

7, Sòl de valor agrícola
Qualificació:

SNU Sòl no urbanitzableClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i 
imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

2

Prescripcions 
generals

Tot allò que no estigui especificat en aquesta fitxa es regula en l'article 9 de la normativa 
d'aquest Pla Especial.
-Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums. 
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel Pla General i seguint el 
procediment establert a l'article 57 es permetran augments del volum catalogat per 
aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi 
realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També amb el mateix caràcter i la 
mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats 
per una millor interpretació històrica
-En el cas de les masies, prèviament a qualsevol intervenció, si no està descrit en la fitxa, 
caldrà definir quins són els volums originaris del conjunt que fonamenten la seva catalogació
(que seran considerats cossos principals) i quins són volums annexes afegits amb 
posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar
-Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no 
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament. 
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels 
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
-Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres 
elements, l'estructura, les estances més destacades, els patis, les escales i els elements 
decoratius significatius, 
En el cas de les masies i cases de pagès són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els 
cendrers (grans recipients ceràmics situats al costat del foc on es tirava la cendra per 
blanquejar), les llar de foc, les obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, 
les columnes amb arcs de pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, els cups, els 
festejadors de les finestres.

Es determina un entorn de protecció mínim de 50 metres al voltant de l’edificació protegida, 
o més en cas que ho determini el Consell Municipal de Patrimoni d’Argentona si la visual del 
bé catalogat té afectacions visuals negatives.




