
CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-36Can Ballot-GallifaARGENTONA

Passatge Gallifa-Ballot, 2

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

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).

Es la casa pairal més gran de la vila, amb cinc cóssos perpendiculars a la façana i un de paral·lel al darrera, de prop 
de 9 metres d'amplària. El seu aspecte actual data del segle XVIII. Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts
en el punt 2.1.1 de la Memòria.
L'entrada, mitjançant un portal de pedra rectangular és una gran estança amb 4 portals de pedra que dóna a les 
diferents habitacions, coberta amb arcs rebaixats, i un gran portal de pedra al fons, on hi ha inscrita la data 1759, que
dóna al celler. Aquest és cobert d'arcs rebaixats d'obra.
Destaca la primera cambra de l'esquerra de l'entrada conserva un gran rentamans de granit, i la segona cambra, 
amb funcions actualment de cuina, té els sostre amb arcs rebaixats.
Pel que fa al pis, hi ha una gran sala, de gran amplària i alçada, amb sis portals de pedra als laterals i un al fons, tot 
cobert amb bigues de fusta. 
Finalment les golfes, tan sols destaquen per el seu impressionant bigam, amb gran encavalcades.

9600021DG4090S0001ZIReferència cadastral:
X 449575 - Y 4600010Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Masia del grup VITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-36Can Ballot-GallifaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos

Prescripcions 
particulars

S'hauran de conservar les façanes, amb les seves obertures.
Pel què fa a l'interior, i en la planta baixa, s'haurà de conservar l'entrada (portals de pedra i 
sostre) i les dues cambres de la seva esquerra, on hi ha el rentamans i l'altre amb el sostre 
d'arcs rebaixats (elements de pedra i sostres) i el celler (volta i parets).
Al pis s'haurà de conservar la Sala (portals de pedra i el sostre amb bigam de fusta). 
Finalment en les golfes s'haurà de mantenir tota l'encavalcada de les bigues de fusta.

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

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 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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-37Can TrillasARGENTONA

Nostra Sra. de la Salut, 11

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1918
Autor: Lluís Gallifa i Grenzner

Bibliografia:

Xalet a quatre vents de planta baixa i pis
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Té teulat a dos vessants amb frontó a la façana, amb faldons i amb un ràfec molt destacat.
El seu primer propietari fou el Sr. Pau Trillas, i el mestre d'obres Julià Lladó i Abril.
L'interior es va refer totalment als anys vuitanta del segle XX.

9600001DG4090S0001PIReferència cadastral:
X 449562 - Y 4600077Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-37Can TrillasARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-38Can FerratersARGENTONA

Passatge Ferraters, 8-12

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI-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).
Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Masia a quatre vents, de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, amb teulada a quatre aigües, reconvertida 
en xalet.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Gran part de les obertures del primer pis són balconeres, fruit de la transformació de  l'antic mas Lladó (segle XIV) 
amb can Ferreters, xalet d'estiueig, a mitjans del segle XIX. A la façana de llevant hi ha una tribuna amb una terrassa
al damunt.
Encara es conserven elements de pedra originals, com les cantoneres amb carreus, o el portal d'entrada. Moltes 
obertures tenen els antics carreus de granit tapats, com els balcons de la façana d'entrada.
Al pati hi ha una glorieta, amb teulat de teulas vidriades, que també està protegida.
Es la transformació de masia en xalet de més importància de la vila.
El subsol també està protegit mitjançant la fitxa Q2-02.

9400505DG4090S0001DReferència cadastral:
X 449429 - Y 4599935Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Masia del grup VI - XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-38Can FerratersARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

S'inclou la glorieta.
Seria bo de repicar totes les obertures que tenen la pedra tapada, i fer-la visible, per mostrar 
aspectes de l'antic mas.

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-39Can Damm (tanca i glorieta)ARGENTONA

Nostra Sra. de la Salut, 30

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1915
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Tanca metàl·lica d'entrada a l'antic xalet de can Damm, actualment desaparegut.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Es una bella obra de ferro forjat, amb motius geomètrics i florals.
Al seu costat hi ha una glorieta, de la que es conserva tota l'estructura de ferro forjat.

9402316DG4090S0001KIReferència cadastral:
X 449464 - Y 4600128Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Tanca - glorietaTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-39Can Damm (tanca i glorieta)ARGENTONA

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: Elements aïllats.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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

Conservació d'elements històrics aïllats, que 
formen part d'un conjunt de valor històric.

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL

4

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 E2-40Ca l'AlsinaARGENTONA

Nostra Sra. de la Salut, 18

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1904
Autor: Adolf Ruiz Casamitjana

Bibliografia:

Xalet monumental, de planta rectangular, amb sòtan, planta baixa i dos pisos, amb teulada a dos vessants amb 
frontó a la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Són molt importants els relleus i les escultures de les obertures, especialment les de la façana principal. També els 
treballs de ferro forjat dels balcons.
En el coronament hi ha la data de 1904 esculpida.
Una de les peces cabdals del modernisme a Argentona.

9702516DG4090S0001WIReferència cadastral:
X 409565 - Y 4600106Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-40Ca l'AlsinaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-41Glorieta  ARGENTONA

Nostra Sra. de la Salut, 14

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1920
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Glorieta amb base de pedra i balustrades, i estructura de ferro, coberta i coronada centralment amb elements 
escultòrics de pedra.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Les glorietes són elements arquitectònics força abundants que avui estan pràcticament desaparegudes.

9702529DG4090S0001MIReferència cadastral:
X 449597 - Y 4600115Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

GlorietaTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-41Glorieta  ARGENTONA

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: Elements aïllats.

Marc legal:
Catàleg Municipal

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

Bens culturals o naturals de competència 
municipal

Conservació d'elements històrics aïllats, que 
formen part d'un conjunt de valor històric.

DETERMINACIONS NORMATIVES

CM

4

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 E2-42Mas CavallerARGENTONA

Nostra Sra. de la Salut, 12

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI-XVIII
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 planta baixa i pis, amb teulada a dos vessants i frontó a façana, de tres cóssos transversals a la façana.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
Aquesta presenta un portal quadrat de pedra, amb funcions de porta, i un altre portal, que li manca la part superior i 
ara té dovelles modernes, que fa d'entrada principal.
En el lateral de llevant hi ha una porta també de granit on hi ha una inscripció on és llegeix l'any 1702, i que és 
l'antiga entrada del raïm al celler. En aquest lateral també hi ha dues finestres de pedra, a l'igual que la part posterior
de la masia, amb tres finestres també de granit. Tant aquest lateral com la façana posterior no són arrebossades, 
fetes de pedra i argamassa.
El subsol també està protegit mitjançant la fitxa Q2-04.

9702531DG4090S0001FIReferència cadastral:
X 449633 - Y 4600148Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Masia del grup IITipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-42Mas CavallerARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-43Hotel SoléARGENTONA

Baró de Viver, 60-62

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: Finals s. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Enric Subiñà. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Argentona (2002).

Gran edifici rectangular de planta baixa i tres pisos en la major part, i de dos pisos en la resta.
Hi ha balcons en la planta primera i segona.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Fou construït com a Hotel a finals del segle XIX, essent el primer de la vila i encara té aquest servei, sense gairebé 
cap modificació en façana.
A l'exterior hi ha l'antiga capella, de grans dimensions, amb un petit rossetó sobre la porta d'entrada.

9702513DG4090S0001ZIReferència cadastral:
X 449694 - Y 4600086Coordenades UTM:

HosteleriaÚs actual:

Molt boConservació:

HotelTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-43Hotel SoléARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

S'haurà de conservar la façana de l'edifici de l'hotel, i la capella (façanes).

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-44Can Baladia (Minguell)ARGENTONA

Baró de Viver, 56

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1893
Autor: Puig i Cadafalch - Ramon Ribera 

(autoria)

Bibliografia: Enric Subiñà. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Argentona (2002).
F. Javier Baladía. Antes de que el tiempo lo borre. Barcelona (2003).

Xalet monumental, de planta baixa i dos pisos, amb una torre en el xamfrà nordest, de planta baixa i tres pisos.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Són molt destacades les obertures de les façanes, de rajola vista, els esgrafiats i les ceràmiques de les façanes, i els
carreus de les cantoneres de la torre.
L'interior té molt destacats treballs de fusta, com l'escalinata i els sostres artesonats, els enrajolats i la fusteria interio
A l'exterior hi ha una glorieta treballada en fusta.

9702512DG4090S0001SIReferència cadastral:
X 449737 - Y 4600135Coordenades UTM:

HosteleriaÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-44Can Baladia (Minguell)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

La planta baixa s'haurà de conservar els enrajolats, fusteria i sostres), exceptuant els banys. 
La planta pis també, excepte els banys, cuina i l'estança del NE. Del segon pis nomès 
s'hauran de conservar els enrajolats, i del segon pis de la torre nomès el sostre.

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-45Can Peix i Mas GrauARGENTONA

Antoni de Moragas, 16

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: S. XVI-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).
Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Conjunt de finca d'estiueig, format  per casa  i ermita. L'edifici principal, de planta baixa, dos pisos i golfes, té una 
torre mirador en una de les cantonades. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.1 de la Memòria.
La coberta combina teulada a quatre aigües i terrasses amb balaustrada. En les façanes destaquen els motius 
neogòtics de decoració de les obertures i remats.
Creiem que l'edificació que hi ha a ponent de can Peix és l'antic Mas Grau, de dos cóssos i planta baixa i dos pisos, 
amb teulada a dos vessants i frontó lateral.
Es una de les transformacions masia-xalet de més importància de la vila, fruit de l'arribada de la burgesia barcelonina
a la vila.
El subsol també està protegit mitjançant les fitxes Q2-06 i Q2-07.

9901401DG4090S0001UIReferència cadastral:
X 449843 - Y 4600070Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Masia - xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-45Can Peix i Mas GrauARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

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



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-46XaletARGENTONA

Baró de Viver, 54

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1920
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de planta quadrada, amb planta baixa, i amb un petit mirador central amb pis. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La coberta té els teulats a quatre aigües.
Les obertures de la façana estan motllurades, amb elements escultorics al dintell.
El més destacat i singular és el torreó central, que li dóna una fesomia de xalet única a la vila.

9702511DG4090S0001EIReferència cadastral:
X 449787 - Y 4600178Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-46XaletARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-47XaletARGENTONA

Baró de Viver, 50-52

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: Finals s. XIX
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de planta quadrada, als quatre vents, de planta baixa i pis, envoltada de jardí.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Les obertures de la façana són simètriques, i té motllures sobre de les obertures.
Es interessant la reixa de l'entrada, amb treball de ferro forjat.

9702511DG4090S0001EIReferència cadastral:
X 449769 - Y 4600204Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-47XaletARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana principal.
S'haurà de conservar la reixa de l'entrada.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; En sols provinents de parcel·lacions 
d'antigues finques rústiques amb un lligam 
puntual amb l'estructura urbana.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-48Can PicornellARGENTONA

Baró de Viver, 57-59

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1966
Autor: Juan A. Cendoya Martínez - J. 

Riera V.

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet racionalista, de forma rectangular, de planta baixa i semi-soterrani.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La seva promotora fou Maria Picornell Foret.
Entre les característiques destacaríem les gelosies d'obra en façana, rajola d'obra vista i arrebossat. També les 
obertures, que en aquest cas no són gaire grans, dominant el ple sobre el buit.
Es obra del destacat arquitecte racionalista Cendoya.

9901419DG4090S0001RIReferència cadastral:
X  449815 - Y 4600158Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-48Can PicornellARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-49XaletARGENTONA

Plaça Ballot, 7

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1920
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet a quatre vents de planta rectangular, amb sòtan, planta baixa i pis, en forma de creu.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El que més destaca és la coberta a dos vessants amb un destacat ràfec i faldons suportats per bigues de fusta.

9901426DG4090S0001JIReferència cadastral:
X 449926 - Y 4600157Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-49XaletARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-50Can PagèsARGENTONA

Plaça Ballot, 6

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1903
Autor: Josep Font i Gumà

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet monumental, de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El teulat és a dos vessants amb frontó a la façana. Les façanes tenen les obertures rematades amb rajola vista, amb 
una tribuna a la façana, també amb obra vista i elements ceràmics. En el xamfrà hi ha una bonica imatge de 
ceràmica de la Verge de Montserrat, envolcallada per una capella d'obra vista.
L'interior té espais com els menjador,a mb sostres motllurats, i una imponent llar de foc. L'escala d'accés al pis 
també és interessant, sobretot la fusteria, a l'igual que els marcs de les portes de les golfes.

9901425DG4090S0001IIReferència cadastral:
X 449909 - Y 4600162Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-50Can PagèsARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Tan sols es pot intervenir en els banys, en els terres de tota la casa, que són nous, i en la 
cuina (amb l'excepció de la campana d'obra).
En la resta de l'habitatge (sostres, parets i fusteria) s'han de mantenir amb les 
característiques modernistes actuals.

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-51XaletARGENTONA

Plaça Ballot, 4-5

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1905
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El teulat és a dos vessants amb frontó a la façana, amb important ràfec.
Les oberturesde la façana són simètriques en la planta baixa i el pis, i més reculades en les golfes. Té una llarga 
balconera al pis.
L'interior està totalment modificat.

9901424DG4090S0001XIReferència cadastral:
X 449897 - Y 4600169Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-51XaletARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-52Can GinestàARGENTONA

Plaça Ballot, 3

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Casa de cós a quatre vents, de planta baixa i pis, amb teulat a dos vessants amb frontó lateral.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.3 de la Memòria.
La façana destaca per l'esgrafiat, sobretot a nivell de planta. També el balcó i la finestra del primer pis que té 
elements escultòrics al nivell del dintell, i un treball de forja al balcó. 
Es important el treball forjat de la reixa exterior.
La porta d'entrada, de fusta, té motius modernistes.

9901423DG4090S0001DIReferència cadastral:
X 449882 - Y 4600175Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de cósTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-52Can GinestàARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

s'ha de conservar la porta de fusta d'entrada exterior.
S'han de conservar els esgrafiats.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-53Can SalomóARGENTONA

Marina Julià, 44

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1957
Autor: Jordi Capell Casaramona

Bibliografia:

Xalet racionalista, de planta lleugerament en forma de T, d'una sola planta, amb soterrani com a garage. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El seu promotor fou el Sr. José Luís Salomó Minguell.
La planta està lleugerament alçada
Es destacable les seves grans obertures, amb molta lluminositat interior. Així com el pòrtic de la façana de migdia.
Es una de les obres del destacat arquitecte racionalista mataroní Jordi Capell.

0203402DG5000S0001A
U

Referència cadastral:
X 450249 - Y 4600275Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet residencialTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-53Can SalomóARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de les façanes

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la 
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-54Can Marfà (Casa i glorieta)ARGENTONA

Baró de Viver, 43

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1892
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de planta rectangular, de sótan, planta baixa,  pis i golfes. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La coberta és a quatre aigües, amb important ràfec. Les obertures de la façana són rectangulars en el sòtan, planta 
baixa i pis, i rodones a les golfes.
L'aspecte és molt sobri.
En la façana posterior hi ha una terrassa porticada aguantada amb pilars.
El més important de l'element és la glorieta de rajola que hi ha en el pati, que dóna a la plaça Ballot.
Es interessant la reixa que la tanca.

9903004DG4090S0001TIReferència cadastral:
X 449872 - Y 4600241Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-54Can Marfà (Casa i glorieta)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de cap de les façanes. S'haurà de conservar íntegra la 
glorieta de rajola.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-55Cases d'en QuimARGENTONA

Baró de Viver, 25-41

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Enric Subiñà. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Argentona (2002).
Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Conjunt de deu cases de cós entre mitgeres, de planta baixa i pis, amb balcó.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.3 de la Memòria.
Totes elles semblen fetes en sèrie, amb balcó i finestra al pis, i portal i finestra a la planta baixa.
Tenen un jardí al davant de la casa, amb reixa de ferro forjat la majoria.

Onze finquesReferència cadastral:
X 449883 - Y 4600273Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Cases de cósTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-55Cases d'en QuimARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-56Can Fortí CabotARGENTONA

Marina Julià, 48

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1958
Autor: Jordi Capell Casaramona

Bibliografia:

Xalet racionalista, de planta lleugerament rectangular, d'una sola planta, teulada a dos vessants vessants, amb 
soterrani com a garage. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El seu promotor foren els Srs. Eduardo Fortí i Rosa Cabot.
Es destacable les seves grans obertures, amb molta lluminositat interior, així com el pòrtic amb pilars a la façana 
principal.
Es una de les obres del destacat arquitecte racionalista mataroní Jordi Capell.

0203403DG5000S0001B
U

Referència cadastral:
X 450272 - Y 4600265Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet residencialTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-56Can Fortí CabotARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de les façanes

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la 
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-57Can RectoretARGENTONA

Baró de Viver, 38

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Casa de cós entre mitgeres, de planta baixa i pis.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.3 de la Memòria.
Destaca sobretot pels estucats de la façana, imitant pedra, i per les motllures de les obertures, amb elements 
escultòrics.
El coronament és força espectacular, amb sanefes arrodonides i una balustrada en la part superior.
En la paret de l'escala d'accés a l'habitatge hi ha una pintura d'època.
La porta d'accés té decoracions modernistes.

9702504DG4090S0001DIReferència cadastral:
X 449838 - Y 4600229Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de cósTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-57Can RectoretARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

S'haurà de conservar la porta de fusta d'accés al carrer, i les pintures de l'entrada. També 
l'hipogeu del pati.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-58Can ZacariniARGENTONA

Baró de Viver, 36

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1919
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de cós i mig, de planta baixa i pis, elevat respecte al pla del carrer.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Té una gran tribuna en la part central del pis, enmig de dos balcons. Es destacable l'esgrafiat de la façana, i les 
motllures de les obertures.
La tanca del carrer és de balustrada.
En la reixa d'entrada, de ferro forjat, hi ha la data de 1919.

9702503DG4090S0001RIReferència cadastral:
X 449835 - Y 4600239Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-58Can ZacariniARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana principal.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-59Can FontdevilaARGENTONA

Baró de Viver, 34

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1900
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet monumental, de planta baixa i pis, i una torreta-mirador de dos pisos.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Destaca la utilització del maó vist en l'obra de façana i emmarcant les obertures. També els elements ceràmics de la
façana.
Les baranes del balcó i de la reixa exterior són de ferro forjat, amb un treball molt delicat en la porta d'entrada.
De l'interior tan sols destaquen els terres de la planta baixa, amb rajola de l'època, la volta catalana de l'entrada, i la 
fusteria de les portes de les estances de la planta baixa. S'han modificat totalment la cuina i els banys, incloent els 
terres.
Al pis nomès té interés els enrajolats de la base de la torre i de l'estança de llevant.

9702502DG4090S0001KIReferència cadastral:
X 449846 - Y 4600261Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-59Can FontdevilaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de cap de les façanes.
S'hauran de mantenir els terres especificats en la descripció, la volta de l'entrada i la fusteria 
de la planta baixa. També la visió del sostre de bigues de fusta del passadís de la planta 
baixa.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 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 E2-60Villa MarinaARGENTONA

Baró de Viver, 32

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet a quatre vents de planta rectangular de planta baixa, elevat respecte al pla del carrer.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La característica més destacable és l'harmonia de les obertures en les façanes, les quals estan motllurades 
exteriorment i especialment els esgrafitas de les façanes, de gran qualitat. 
La tanca exteriror, de balustrada, dóna contundència al conjunt.

9500140DG4090S0001SIReferència cadastral:
X 449848 - Y 4600277Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-60Villa MarinaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de les façanes que donen als carrers Baró de Viver i 
Jaume Baladia. S'hauran de conservar els esgrafiats.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-61Can MassotARGENTONA

Baró de Viver, 26

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de planta rectangular, als quatre vents, de planta baixa i pis.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La façana que dóna al càrrer, on no hi ha la porta d'entrada. Té tres obertures a cada planta, de manera simètrica. Al
pis hi ha un balcó. Tant la reixa del balcó com la de les finestres de la planta baixa, són de ferro forjat. 
El coronament de l'edifici, un terrat, té la barana de balustrada.

9500137DG4090S0001SIReferència cadastral:
X 449871 - Y 4600306Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-61Can MassotARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana principal i les laterals.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-62Ca l'EspasaARGENTONA

Baró de Viver, 24

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Xalet de planta quadrada, de planta baixa i pis, elevat respecta al pla del carrer.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La façana, amb les obertures de la planta i el pis completament simètriques, té un coronament de balustrada.
Es destacat el treball de ferro forjat de la porta d'entrada i la balustrada de la tanca del carrer.

9500136DG4090S0001EIReferència cadastral:
X 449872 - Y 4600322Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-62Ca l'EspasaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana principal.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-63Xalets  Julià LladóARGENTONA

Baró de Viver, 16, 20 i 22

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia: Enric Subiñà. Argentona, de la sagrera a la vila (1295-1900), Argentona (2002).
Inventari del Patrimoni Cultural d'Argentona. Diputació de Barcelona (2003)

Conjunt de cinc casetes populars de cós entre mitgeres, de planta baixa, elevades respecte al pla del carrer, amb la 
mateixa tipologia exterior, excepte el xalet núm. 18 està totalment modificat.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.3 de la Memòria.
Són simètriques respecte les obertures entre elles, de manera que podríem dir que es van fer aparellades.
En el coronament encara es poden llegir les inscripcions "villa paquita", "villa ana maria" o "villa mercedes".
El cós de tramuntana té un pis i motius neogòtics, amb ceràmica de trencadís a la façana.

Tres finquesReferència cadastral:
X 449878 - Y 4600332Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de cósTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-63Xalets  Julià LladóARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es permeterà modificar les obertures de les façanes principals.

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-64Can Cabot AmetllerARGENTONA

Mestre Falla, 30

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1963
Autor: Jordi Capell Casaramona

Bibliografia:

Xalet racionalista, de planta lleugerament rectangular, d'una sola planta, teulada a dos vessants.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La seva promotora fou la Sra. Rosa Cabot Ametller.
La planta està lleugerament alçada
Es destacable les seves grans obertures, amb molta lluminositat interior. Els pilars de la façana del carrer han estat 
substituíts recentment.
Es una de les obres del destacat arquitecte racionalista mataroní Jordi Capell.

0203405DG5000S0001G
U

Referència cadastral:
X 450261 - Y 4600240Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt boConservació:

Xalet residencialTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-64Can Cabot AmetllerARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de les façanes

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

c1.2, Ordenació en Illes segons parcel·les per a 
xalets; Amb caràcter urbà prominent; Subzona II

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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. 
Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la normativa 
urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a l’alçada 
reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres respecte a la
façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres respecte a la cara 
superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que estigui inclòs en un conjunt històric la 
regulació de les possibles remuntes es regirà per l'especificat a la fitxa del conjunt.
- 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.
- 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 E2-65Glorieta  ARGENTONA

Baró de Viver, 14   -  Rda. De Ponent

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1900
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Glorieta de forma octogonal, amb coberta de rajola plana vidriada, amb vuit finestres neogòtiques amb ceràmiques a
brancals i en la llinda.
Es la única d'aquestes característiques que es conserva a la vila.

9500131DG4090S0001RIReferència cadastral:
X 449861 - Y 4600372Coordenades UTM:

EsbarjoÚs actual:

BoConservació:

GlorietaTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-65Glorieta  ARGENTONA

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: Elements aïllats.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

f, Verd privat
Qualificació:

SU Sòl urbàClassificació:

Pla Especial de Patrimoni

Conservació d'elements històrics aïllats, que 
formen part d'un conjunt de valor històric.

DETERMINACIONS NORMATIVES

BCIL-2010

4

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 E2-66XaletARGENTONA

Baró de Viver, 10

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1910
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet de planta rectangular, als quatre vents, de planta baixa i dos pisos.
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
El seu interés radica en la façana principal, que dóna al carrer, pel seu caràcter de petita casa burgesa. 
Té un esgrafiat que simular pedres. Precisament en aquesta façana destaca els dintells de la porta i de la finestra de 
la planta baixa, amb bells relleus.
L'interior està totalment reformat el 2008

9500128DG4090S0001RIReferència cadastral:
X 449905 - Y 4600387Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt BonaConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-66XaletARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Catàleg Municipal

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-67Can BechARGENTONA

Baró de Viver, 8

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: 1885
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet de planta rectangular als quatre vents, de planta baixa i pis. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La façana principal té les obertures amb motllures treballades, esgrafiats i a la part superior les inscripcions L.A - J.G
(Leonor Ayet vídua Josep Giralt).
De l'interior destaca el menjador de la part posterior de la planta baixa, amb rajoles de paret.
Al patí hi ha un banc enrajolat.
La reixa d'entrada, de ferro forjat, té un molt bonic treball decoratiu.

9500127DG4090S0001KIReferència cadastral:
X 449912 - Y 4600394Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-67Can BechARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de la façana, i s'haurà de conservar l'esgrafiat.
Es podrà actuar en l'interior, exceptuant el menjador de la part posterior de la planta baixa 
(enrajolats de terra i paret, i sostre).
S'haurà de conservar el banc exterior.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Catàleg Municipal

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-68Can Mercader (Casa Mora)ARGENTONA

Baró de Viver, 17

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1920
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet monumental als quatre vents, d'estil "àrab", únic a la vila. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
Està constituït per tres "edificis" units entre ells, dels qual el central té planta baixa i tres pisos. El de la banda de 
migdia és més curt i té planta baixa i dos pisos, i el de tramuntana té tan sols planta baixa i pis. Totes les finestres de
la façana principal són d'estil mossàrab, no així les de la façana de migdia de l'edifici principal. També destaca la 
teulada, amb un ràfec molt generós. La planta alta de la torre central té un conjunt molt nombrós de finestretes de toc
àrab a les seves façanes. Moltes de les finestres tenen una mena de "xafarderes" de fusta. Destaca també el treball 
ceramista de les columnes de la porta d'entrada i especialment l'esmentada porta, reixada i molt treballada.
De l'interior tan sols destaca la planta baixa, amb terres de rajola d'època i les parets de moltes estabces enrajolades
en la part inferior. També la fusteria d'algunes estances.
Les plantes superiors no tenen elements destacats.

0004709DG5000S0001G
U

Referència cadastral:
X 449926 - Y 4600359Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

RegularConservació:

Xalet monumentalTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-68Can Mercader (Casa Mora)ARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es poden fer noves obertures en les façanes.
S'haura de conservar la volta del sòtan i l'hipogeu.
De la primera planta, tots els enrajolats del terra i totes les rajoles de paret, juntament amb la
fusteria. No cal conservar la cuina ni el rebost.
Als pisos es poden modificar totes les estances, excepte l'escala d'accés.

Nivell de protecció: Integral.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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 E2-69Torre BlancaARGENTONA

Baró de Viver, 15

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1910
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Xalet de planta rectangular als quatre vents, de planta baixa i pis. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.2 de la Memòria.
La planta baixa destaca per una gran entrada que dóna pas a un bell vestíbul amb arc apuntat, on a cada banda hi 
ha un saló. El de la banda de ponent té un llar de foc i una tribuna que s'obre a la façana que dóna al carrer. El saló 
de llevant, que mira al pati, té també una tribuna. Els terres de la planta baixa mantenen les rajoles originals d'inicis 
de segle XX. En el pati hi ha construïda una petita capella, obra del 1929 de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí, amb 
l'absis decorat amb pintures d'Antoni Vila Arrufat.

0004710DG5000S0001B
U

Referència cadastral:
X 449941 - Y 4600381Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

Molt bonaConservació:

XaletTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-69Torre BlancaARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

No es podran modificar les obertures de cap de les façanes.
Es permeteran actuacions interiors en tota la planta pis. Pel què fa a la planta baixa, 
s'hauràn de conservar els dos salons i l'entrada amb l'escala (enrajolats, divisòries i arc) no 
així les dues cambres que hi ha a la banda de tramuntana dels salons (habitació i cuina). 
Així mateix s'haurà de conservar íntegrament la capella.

Nivell de protecció: Tipològica.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-70CasetesARGENTONA

Baró de Viver, 3-13

EMPLAÇAMENT:

Escala: 1/2.000

Ubicació:

DESCRIPCIÓ

Data, época: ~1890
Autor: Desconegut

Bibliografia:

Conjunt de sis casetes populars de cós entre mitgeres, de planta baixa, amb jardí al davant. 
Ha estat inclosa d'acord amb els criteris establerts en el punt 2.1.3 de la Memòria.
La tanca exterior de les cases és de balustrada.
El més destacat arquitectònicament és el conjunt popular que representa.

Sis finquesReferència cadastral:
X 449953 - Y 4600412Coordenades UTM:

ResidencialÚs actual:

BoConservació:

Casa de cósTipologia



CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PAISATGÍSTIC, I AMBIENTAL E2-70CasetesARGENTONA

DADES URBANÍSTIQUES

Usos permesos Els admesos pel POUM a la qualificació urbanística de la parcel·la

Prescripcions 
particulars

Nivell de protecció: Ambiental.

Marc legal:
Bé Cultural d'Interés Local

a2 Conjunts unitaris de conservació de la 
implantació tipològica i urbanística existent; 
Conjunt en parcel·la sobre primer assentament 
urbà.

Qualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

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.




