I
N
F
O

Ajuntament de Mataró

Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999
CAMÍ RAL DE LA MERCÈ
3. ANNEX NORMATIU

Mp PE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ: CAMÍ RAL DE LA MERCÈ 12

Servei d’Urbanisme i patrimoni
Secció de paisatge urbà i patrimoni

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 429
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1920 (cadastre)
ESTIL: Historicisme
AUTOR:
ÚS: Habitatge (plantes pis) i comerç (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel.la de casa de cós
de planta baixa i dues plantes pis. Actualment la façana de la
planta baixa està transformada i s’hi ubica un comerç.
A les plantes pis la façana presenta una composició simètrica
seguint dos eixos principals d’obertures, amb proporcions
marcadament verticals.
Destaca el balcó longitudinal del primer pis amb barana de ferro
forjat, suportat per quatre mènsules que es repeteixen també sota
els dos balcons del segon pis i sota la cornisa que corona
l’edifici.
La decoració de la façana contempla els emmarcats de les quatre
balconeres i els esgrafiats presents sota la cornisa i sota els
balcons del segon pis.
Aquesta façana forma un conjunt unitari amb la façana veïna
situada al núm. 431 del carrer.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bò. La façana fou restaurada l’any 2001.
NOTES HISTÒRIQUES
L’edifici existent consta que va ser reformat el 1929 per l’arquitecte Francesc
Berenguer, que en modificà i regularitzà la façana i hi realitzà obres als pisos
per habilitar-hi habitatges independents. El 1986, l’aparellador Manuel Salicrú
va obrar una nova reforma a l’interior de l’habitatge. El local de la planta baixa
ha acollit al llarg dels anys locals comercials d’índole diversa i botigues, com
una peixateria l’any 1930.

BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3686470DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 430
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1900 (cadastre), 1945 (reforma façana)
ESTIL:
AUTOR: Lluís Gallifa i Grenzner, arq.
ÚS: Habitatge (plantes pis) i comerç (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f i C
Protecció de façana a carrer i dels elements principals de
l’establiment de la planta baixa

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de cós
de planta baixa i dues plantes pis. La façana presenta una
composició simètrica seguint dos eixos principals d’obertures,
amb proporcions marcadament verticals. A les plantes pis
presenta un acabat estucat lliscat amb cornises a nivell de cada
pis. El remat de la façana el constitueix una cornisa que
descansa sobre una filera de dentellons sota la que se situen les
finestres de ventilació del sota coberta i un esgrafiat amb motius
geomètrics. Destaca també el treball de ferro dels balcons.
A la planta baixa se situa l’establiment comercial, totalment
integrat en la composició de la façana. En destaca l’aplacat de
pedra de la façana, la retolació amb lletres metàl·liques,
l’aparador amb vidre corbat sobre un sòcol graonat a façana i
gravat amb rombos a l’interior, la porta vidriera d’entrada amb
agafadors de llautó, els vidres bisellats decorats, el taulell de
marbre interior, i el treball d’enrajolat de parets i paviment.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.
NOTES HISTÒRIQUES
Les dades documentals fan referència a reformes relacionades amb l’adquisició
de l’immoble i amb l’obertura de la Panaderia La Mercè, tant al seu interior -a
l’habitatge, creació d’un obrador- com a la façana per adaptar-la al nou ús
comercial. Són obres dels anys 1943-1945 projectades per l’arquitecte Lluís
Gallifa i Grenzner amb l’aparellador Salvador Grané. La fleca va tancar als
any 80 després d’integrar-se a Panaderías Reunidas. Actualment el local
comercial de la planta baixa resta tancat.
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422
RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3687610DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 431
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1920 (cadastre)
ESTIL: Historicisme
AUTOR:
ÚS: Habitatge (plantes pis) i comerç (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres en parcel.la de casa de cós
de planta baixa i dues plantes pis. Actualment la façana de la
planta baixa està transformada respecte l’original i s’hi ubica un
comerç. I l’escaleta d’accés als habitatges dels pisos superiors.
A les plantes pis, la façana presenta una composició simètrica
seguint dos eixos principals d’obertures, amb proporcions
marcadament verticals.
Destaca el balcó longitudinal del primer pis, amb barana de
ferro forjat, suportat per quatre mènsules que es repeteixen
també sota els dos balcons del segon pis i sota la cornisa que
corona l’edifici.
La decoració de la façana contempla els emmarcats de les quatre
balconeres i l’estucat i esgrafiat amb motius florals situat entre
les obertures de les plantes pis.
Aquesta façana forma un conjunt unitari amb la casa veïna
situada al núm. 429 del carrer.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bò. La façana fou restaurada l’any .
NOTES HISTÒRIQUES
Un expedient del 1958 dóna notícia d’una reforma i ampliació interior de
l’edifici i de l’habilitació d’un habitatge independent al 2on. pis de la casa, una
intervenció signada per l’arquitecte Miquel Brullet i l’aparellador Lluís Ferrer.

BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3686469DF5938N / 3686469DF5938N /
VALOR CADASTRAL: 3686469DF5938N
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 435
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1893 (cadastre)
ESTIL: Historicisme
AUTOR:
ÚS: Habitatge
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de cós
de planta baixa, dues plantes pis i sota coberta.
La façana es conserva a l’origen i presenta una composició
simètrica seguint dos eixos principals d’obertures, amb
proporcions marcadament verticals.
Destaca el balcó longitudinal del primer pis, amb barana de
ferro forjat, suportat per quatre mènsules que es repeteixen
també sota els dos balcons del segon pis i sota l’ important
conjunt de cornisa i acroteri esgrafiat que corona l’edifici.
Es tracta d’una façana fortament decorada amb estucat a carreu
picat a la planta baixa i estucat imitant obra vista a les plantes
pis. El conjunt es completa amb un emmarcat amb esgrafiats
que ressegueix les obertures i les petites cornises a nivell de
cada forjat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.
NOTES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3686467DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 437
BARRI: Eixample
ÈPOCA: 1849 (data esgrafiada a la façana)
ESTIL: Historicisme
AUTOR:
ÚS: Habitatge
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de cós de
planta baixa, dues plantes pis.
La façana es conserva a l’origen i presenta una composició
simètrica seguint dos eixos principals d’obertures, amb proporcions
marcadament verticals.
Destaca el balcó longitudinal del primer pis, amb barana de ferro
forjat, així com la reixa de la finestra de planta baixa. La totalitat de
les obertures de la façana està emmarcada amb pedra artificial
dibuixant petites pilastres a banda i banda de les obertures dels
balcons i marcant la clau central de l’arc de la seva part superior.
La façana amb revestiment d’estucat lliscat presenta petites
cornises a nivell de cada pis acompanyades d’un motiu esgrafiat.
L’edifici es remata amb una cornisa ornamentada amb esgrafiats
que incorpora les ventilacions del sota coberta i serveix de suport a
un acroteri esgrafiat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Caldria enretirar els aparells d’aire condicionat vistos existents en
façana.
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

NOTES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3686466DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 446
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1900 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge (p. pis) i local (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de cós
de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa fou
modificada per contemplar l’aparició d’un local comercial i
l’accés amb escaleta a l’habitatge de les plantes pis.
La façana presenta una composició simètrica seguint dos eixos
principals d’obertures, amb proporcions marcadament verticals.
Destaca el balcó longitudinal del primer pis amb barana de ferro
forjat amb motius decoratius que es repeteixen als balcons de la
segona planta. El revestiment de la façana és un estucat lliscat
de calç , que emmarca les quatre balconeres i el sòcol a nivell de
cada pis.
A la seva part superior la façana està coronada per una cornisa
que suporta un acroteri amb balustres i boles als laterals.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Les persianes enrotllables col·locades a les balconeres de les plantes pis
no s’adiuen tipològicament al conjunt de la façana.
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

NOTES HISTÒRIQUES
El 1930 l’habitatge fou reformat i la façana adquirí el seu aspecte actual, una
obra signada pel facultatiu Josep Masdéu. L’any 1949 s’hi obrí un celler i l’any
següent, l’arquitecte Gallifa amplià l’obertura de planta baixa per instal·lar-hi
una botiga de bicicletes (motos, també, més tard) que restà oberta fins als anys
80 quan s’hi obrí un negoci de maquinària per a la hostaleria i l’alimentació.

BIBLIOGRAFIA

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3687618DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 452
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1955 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR: Miquel Brullet i Monmany, arq.
ÚS: Habitatge (p. pis) i local (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de
cós de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa presenta
un local comercial i l’escaleta d’accés als habitatges de les
plantes pis.
La composició de la façana s’estructura a partir d’un eix de
composició central sobre el que se situa la tribuna poligonal del
primer pis i una balconada amb balustres a la segona planta. Una
cornisa amb un acroteri escalonat corona l’edifici.
La façana presenta un acabat amb revestiment lliscat de calç i
emmarcats als plafons de la tribuna, a l’obertura central del
segon pis i als laterals de la façana.
Aquesta façana forma un conjunt amb la casa veïna situada al
núm. 454 del carrer.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.
NOTES HISTÒRIQUES
L’any 1946 els propietaris varen sol·licitar reformar i ampliar la casa i aixecarhi una tribuna amb un projecte de l’arquitecte Miquel Brullet i l’aparellador
Pere Querol.
El local en planta baixa ha tingut diferents usos comercials: celler, lloguer
d’automòbils, gestió de finques, òptica, entre d’altres.

BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3687621DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 454
BARRI: Eixample
ÈPOCA: C 1955 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge (p. pis) i local (p.baixa)
PLANEJAMENT VIGENT
Sector residencial general. Zona d’eixample antic, subzona
Camí Ral de La Mercè (1b1)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Habitatge unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de casa de cós
de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa presenta un
local comercial i l’escaleta d’accés a l’habitatge de les plantes
pis.
La composició de la façana s’estructura a partir d’un eix de
composició central sobre el que se situa la tribuna poligonal del
primer pis i una balconada amb gelosia ceràmica a la segona
planta. Una cornisa amb barana corona l’edifici.
La façana presenta un acabat amb revestiment lliscat de calç i
esgrafiats als plafons inferiors de la tribuna i sota la cornisa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.
NOTES HISTÒRIQUES
Sabem que l’edifici, abans de tenir l’aspecte actual, fou reformat en façana el
1931 per l’arquitecte Francesc Berenguer, que hi obrí una finestra en planta
baixa. La porta també fou objecte de reforma (1942), segurament per atendre
els diversos usos comercials del local en planta baixa: botiga de bicicletes, de
joguines, centre d’estudis i matalasseria, entre d’altres. A diferència de l’edifici
veí (núm. 452) no hi ha documentació sobre la reforma de façana ni l’adició de
la tribuna.

Aquesta façana forma un conjunt amb la casa veïna situada al
núm. 452 del carrer.
BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3687622DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 465
BARRI: Eixample
ÈPOCA: Primer quart s. XIX
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge plurifamiliar
PLANEJAMENT VIGENT
UA-92 “Camí Ral/ Churruca”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana a carrer

CONDICIONS DE PLANEJAMENT
La possible remunta de les plantes pis respectarà la cornisa i els
eixos compositius i proporcions de la façana catalogada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria recuperar la visualització total de l’obertura del portal de la
planta baixa.
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

NOTES HISTÒRIQUES
DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
L’any 1956, l’arquitecte Lluís Gallifa i l’aparellador Lluís Ferrer varen
Casa de cós entre mitgeres de planta baixa i pis amb golfes
reformar la façana i l’interior d’aquest immoble per crear-hi dos habitatges
enretirades del pla de façana. La planta baixa presenta un portal independents, un a la planta baixa i l’altre, al pis.
parcialment tapiat, de pedra vista i amb arc escarser i la porta de
l’escaleta d’accés al primer pis. A la planta pis s’hi situa un
balcó amb llosana, brancals i dintell de pedra i barana de ferro
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
forjat.
REF. CADASTRAL: 3686453DF5938N
Una senzilla canal de recollida d’aigües de la coberta corona la
façana.
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
Aquesta façana forma un conjunt amb la casa veïna situada al
BIBLIOGRAFIA
PROPIETARI:
núm. 467 del carrer.

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 467
BARRI: Eixample
ÈPOCA: Primer quart s. XIX
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge plurifamiliar
PLANEJAMENT VIGENT
UA-92 “Camí Ral/ Churruca”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/f
Protecció de façana al Camí Ral

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós en cantonada de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües. La planta baixa presenta un portal de
pedra vista amb arc escarser i una finestra. A la planta pis s’hi
situa un balcó que només conserva el dintell original de pedra
vista ja que la llosana, brancals i barana foren modificats.
Una senzilla canal de recollida d’aigües de la coberta corona
l’edifici.
Destaca també la cantonera amb carreus de pedra vista en la
intersecció de la façana principal i la lateral.
La façana lateral, que no presenta cap obertura, continua amb la
tanca de separació del pati posterior de la finca al carrer que
deixa entreveure la presència de vegetació.
Aquesta façana forma un conjunt amb la casa veïna situada al
núm. 465 del carrer.

CONDICIONS DE PLANEJAMENT
La possible remunta de les plantes pis respectarà la cornisa, els eixos
compositius i proporcions de la façana catalogada i la cantonera de pedra
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria donar a la façana lateral el mateix tractament de la façana
principal i mantenir la presència del verd sobre el carrer al pati posterior.
NOTES HISTÒRIQUES
L’edifici manté la seva aparença original amb poques modificacions, algunes
documentades, com la petita reforma a la façana del carrer de Churruca
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
(Francesc Berenguer, arq. 1931) i l’obertura d’una finestra en façana (1952).
REF. CADASTRAL:
BIBLIOGRAFIA
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 501, 503, 505, 507, 509, 511
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i locals comercials.
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s (façana i/o volum) per tot el conjunt de les 6 cases de cós
Protecció C (elements aïllats) per les cases núms. 509 i 511

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Conjunt seriat de 6 cases de cós de planta baixa i pis,
amb coberta inclinada a dues aigües.
La planta baixa de les cases tenia a l’origen un sol
portal d’accés de pedra vista però al llarg del temps
ha estat molt modificada amb l’aparició de locals i
finestres als baixos de moltes de les cases. La planta
pis presenta un sol balcó amb brancals i dintell de
pedra vista i barana de ferro forjat.
La continuïtat d’una senzilla cornisa i de la coberta a
dues aigües marquen la unitat de tot el conjunt.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Diverses intervencions al llarg del temps han alterat alguns dels trets
característics d’aquest conjunt que caldria en la mesura del possible intentar
recuperar així com millorar el tractament, material i color del revestiment de
les façanes a fi i efecte de potenciar la unitat del conjunt.
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

NOTES HISTÒRIQUES
Singular conjunt de cases de cós (tipologia constructiva tradicional i
característica de Mataró) que, tot i els canvis experimentats, es perfectament
reconeixible. A més del valor arquitectònic objectiu, te l’interès afegit que,
malgrat ser del segle XIX, manté el mateix plantejament constructiu de les
cases de cós edificades al segle XVIII. Aquesta agrupació lineal de cases té URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
una relació directa amb l’entorn industrial i fabril del quadrant de mar que, des REF. CADASTRAL:
de començaments del segle XIX, es va desenvolupar a Mataró.
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
BIBLIOGRAFIA
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 501
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i local comercial.
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s
Protecció de la façana a carrer dins del conjunt.

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós de planta baixa i pis, amb coberta inclinada a dues
aigües.
La planta baixa presenta el portal original amb dintell i brancals
de pedra vista i incorpora una finestra que s’hi va afegir a
posteriori.
La planta pis conserva el balcó original amb brancals i dintell de
pedra vista.
La façana presenta un acabat arrebossat i pintat amb les fusteries
totalment modificades.
Una senzilla cornisa remata la façana i marca la continuïtat amb
la resta de cases del conjunt catalogat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria millorar el manteniment i enretirar totes les instal.lacions
obsoletes presents a la façana.

431-1
RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

NOTES HISTÒRIQUES
La façana va ser reformada, en planta baixa, amb l’obertura d’una finestra al
costat de la porta (Miquel Brullet, 1946). L’any 1985 se’n reformà l’interior i
els darrers trenta anys ha acollit, entre d’altres, una immobiliària, una
assessoria jurídica i botigues de roba

BIBLIOGRAFIA

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3685827DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 503
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i local comercial.
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s
Protecció de la façana a carrer dins del conjunt.

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües.
La planta baixa està modificada amb l’obertura d’una finestra i
el revestiment amb un aplacat de pedra granítica brillant que
potser podria amagar sota el portal original de pedra.
La planta pis està també alterada amb la supressió del balcó
original i l’aparició d’una tribuna poligonal.
Per sobre la cornisa que remata l’edifici apareix una renglera de
teules fruit segurament d’alguna intervenció en la mateixa.

431-2

ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
Deficient. Caldria enretirar l’actual aplacat de la planta baixa i recuperar el
REF. CADASTRAL:
tractament d’arrebossat i pintat o estucat característic del conjunt catalogat i el
PROPIETARI:
coronament original de la façana així com eliminar la tribuna i restituir el balcó
original (mateixa alçada i amplada de la resta de cases del conjunt).
NOTES HISTÒRIQUES
La tribuna va ser afegida a la casa (Miquel Brullet, arq. 1959) l’any abans de
l’obertura a l’immoble d’un establiment de fotografia (Sancho, 1960) que, més
endavant, ocuparia també els baixos de la finca veïna (núm. 505).
Amb anterioritat, a l’habitatge s’hi havien fet reformes puntuals, tant a façana
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
com a l’interior, el anys 1935, 1943 i 1956.
REF. CADASTRAL: 3685826DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
BIBLIOGRAFIA
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999

DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 505
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i local comercial.
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s
Protecció de la façana i volumetria de l’edifici dins del conjunt.

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües.
La planta baixa està modificada amb l’obertura d’una nova
obertura per local comercial i el revestiment amb un aplacat de
pedra granítica brillant .
La planta pis està també alterada amb l’aparició d’una finestra
però conserva el balcó original que hauria de recuperar la visió
de la pedra vista de brancals i dintell.
Una senzilla cornisa remata la façana i marca la continuïtat amb
la resta de cases del conjunt catalogat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria enretirar l’actual aplacat de la planta baixa i adequar el
tractament de la façana al del conjunt catalogat.
CONDICIONS DE PLANEJAMENT
La protecció serà compatible amb l’ocupació total de la p.baixa i l’ampliació
del 1r pis a la façana posterior permeses pel Planejament, sempre i quan no
interfereixi amb la coberta inclinada catalogada.
NOTES HISTÒRIQUES
Es té constància el 1934 d’una petita reforma a la façana de l’immoble
(obertura de dues finestres, a planta baixa i al pis). Quan l’edifici va ser
adquirit per ampliar Fotografia Sancho, el 1979, se’n va modificar la planta
baixa per obrir-hi un aparador.
BIBLIOGRAFIA
.
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3685825DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 507
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar.
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s
Protecció de la façana i volumetria de l’edifici dins del conjunt.

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües.
La planta baixa està modificada amb l’obertura d’un local i la
porta de l’escaleta d’accés al pis.
La planta pis presenta l’aspecte original amb el balcó amb
brancals i dintell de pedra i barana de ferro forjat.
Una senzilla cornisa remata la façana i marca la continuïtat amb
la resta de cases del conjunt catalogat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria recuperar l’aspecte cromàtic unitari de la totalitat de la façana i
adequar la persiana del balcó a les referències tipològiques característiques
d’aquest conjunt catalogat
CONDICIONS DE PLANEJAMENT
La protecció serà compatible amb l’ocupació total de la p.baixa i l’ampliació
del 1r pis a la façana posterior permeses pel Planejament, sempre i quan no
interfereixi amb la coberta inclinada catalogada.
NOTES HISTÒRIQUES
L’interior de l’habitatge fou reformat el 1957 per l’arquitecte Miquel Brullet i
l’aparellador Joan Martí. Consta, també, que als anys 40 s’hi instal·là una
serralleria, primer, i una botiga de lloguer de bicicletes, després. El 1963 hi
obriren un taller de reparació de maquinària i el 1987, una acadèmia de
confecció.
BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3685824DF5938N
VALOR CADASTRAL:
CODI SIG:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 509
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i local comercial
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües.
La planta baixa fou modificada al seu moment per poder acollir
l’establiment d’una antiga barberia a l’estança en contacte
directe amb el carrer amb l’obertura d’una nova finestra, els
porticons de fusta del tancament de les dues obertures i el pintat
característic d’aquest tipus d’establiments de l’època. La planta
pis conserva el balcó original amb brancals i dintell de pedra i
barana de forja. A la part superior de la façana una senzilla
cornisa remata el conjunt i estableix la continuïtat amb la resta
de cases catalogades.
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
A l’interior destaca el saló de la perruqueria amb el paviment de
rajoles negres i blanques, el tractament continu de les parets
Protecció B/s i C
amb vidre i miralls, els seients de barberia, la pica de marbre i el
Protecció de la façana i volumetria de l’edifici dins del conjunt i
mobiliari amb prestatges metàl.lics, calaixos i lluminàries en
protecció dels elements característics de l’antiga barberia de la
forma de tulipes de vidre.
p.baixa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Caldria alliberar la façana d’instal.lacions obsoletes i adequar la persiana
del balcó a les constants tipològiques d’aquest conjunt catalogat.
CONDICIONS DE PLANEJAMENT

La protecció serà compatible amb l’ocupació total de la p.baixa i
l’ampliació del 1r pis a la façana posterior permeses pel Planejament,
sempre i quan no interfereixi amb la coberta inclinada catalogada.
NOTES HISTÒRIQUES
El 1943 està documentada l’existència a la casa de la Peluquería de Caballeros
de Francesc Andreu (negoci que, llavors, segurament, ja devia tenir alguns
anys de vida), en l’expedient d’obertura d’una finestra en façana -al costat de
la porta- de l’arquitecte Lluís Gallifa i Grenzner. El 1950 la barberia va ser
traspassada a Vicenç Molés, antic treballador de la casa, que se’n va fer càrrec
fins que l’establiment va tancar, a finals del segle passat. Els Moles van acabar
comprant aquesta casa que manté, pràcticament intacte i en el seu aspecte
original i decoració dels anys 50-60, la barberia de la família
BIBLIOGRAFIA
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PROPIETARI:

URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3685825DF5938N
VALOR CADASTRAL:
PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ: Casa de carrer
EMPLAÇAMENT: Camí Ral de La Mercè, 511
BARRI: Eixample
ÈPOCA: c 1810 (cadastre)
ESTIL:
AUTOR:
ÚS: Habitatge unifamiliar i local comercial
PLANEJAMENT VIGENT
UA-93 “Camí Ral/ Cooperativa”
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL)
Protecció B/s i C
Protecció de la façana i volumetria de l’edifici dins del conjunt i
de l’anunci de Cinzano de la façana al carrer Cooperativa

DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ
Casa de cós en cantonada de planta baixa i pis, amb coberta
inclinada a dues aigües.
La planta baixa fou modificada al seu moment per poder acollir
un establiment comercial. La planta pis conserva el balcó
original amb brancals i dintell de pedra i barana de forja.
A la façana lateral que en planta pis no presenta cap obertura,
s’hi ubica un rètol publicitari d’importants dimensions amb
l’emblema de la marca Cinzano. Aquest tipus d’anunci és
característic dels anuncis que a mitjans s.XX es van ubicar en
moltes de les carreteres d’accés als nuclis poblats, com és el cas
del Camí Ral de Mataró.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Mitjà. Caldria comprovar si es pot recuperar la pedra de brancals i dintell de la
portalada de p.baixa., adequar el tipus de persiana del balcó a les
preexistències tipològiques d’aquest conjunt, adequar el tractament cromàtic
de la façana al conjunt catalogat i procedir a la restauració de l’anunci
catalogat
CONDICIONS DE PLANEJAMENT
La possible aparició d’obertures a la planta pis de la façana lateral haurà de ser
compatible amb el manteniment del rètol catalogat.
La protecció serà compatible amb l’ocupació total de la p.baixa i l’ampliació
del 1r pis a la façana posterior permeses pel Planejament, sempre i quan no
interfereixi amb la coberta inclinada catalogada..
NOTES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA
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RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR)
REF. CADASTRAL:
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URBANA: DADES CADASTRALS (CTU)
REF. CADASTRAL: 3685825DF5938N
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PROPIETARI:

PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 1999
DENOMINACIÓ:
Camí Ral de la Mercè (428-432, 442-468, 486-488, 461-467 i 499-511)
NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL):
Protecció D
TIPOLOGIA:
Tram de carrer que es comença a construir a partir de 1758 seguint la traça de l’antic
camí cap a Barcelona.
Cases de cós de planta baixa i pis i cases de cós reconstruïdes per la burgesia a finals
s.XIX de planta baixa i dos pisos.
PLANTA BAIXA
L’alçada de la planta baixa s’ajustarà a les cases veïnes i a la predominant de la
tipologia característica d’aquest tram de carrer. El massís mínim de separació a la
mitgera serà de 45 cm. mantenint però sempre relació amb la composició de façana
PLANTES PIS
Domini del ple sobre el buit.
Respectar proporcions obertures i eixos compositius de la tipologia preexistent.
L’alçada de les plantes pis s’adaptarà a la de les cases veïnes i a la predominant de la
tipologia característica d’aquest tram de carrer.

FAÇANES
Les obres de rehabilitació, addició o nova construcció s’hauran d’integrar dins del
conjunt tipològic del carrer. (veure ordenances gràfiques del MPG-105 Camí Ral de
La Mercè)
Mantenir la continuïtat del pla de façana del carrer. Domini del ple sobre el buit.
Llevat d’una justificació raonada, els materials bàsics seran l’arrebossat i pintat, i
preferentment l’estucat. No s’admeten aplacats de pedra brillants.
BALCONS
Les modificacions s’hauran d’integrar a les preexistències tipològiques del carrer. La
separació del balcó a la mitgera haurà d’adaptar-se a les preexistències tipològiques
del carrer així com el tipus de baranes. El gruix màxim de llosa serà de 15cm. No
s’autoritzen els tancaments de balcons.
TRIBUNES
No s’accepten en no tractar-se d’una constant tipològica del carrer.
CORNISES
Cornisa o coronament obligat.
La cornisa s’integrarà a l’ambient del carrer.
S’aconsella regular l’alçada segons cases veïnes.
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MITGERES
Mantenir el mateix color, material i textura que la façana principal.
Les antigues mitgeres que passin a tenir alineació a carrer tindran el tractament de
façana, admetent-se la realització de noves obertures que segueixin eixos i proporcions
de façana, la realització de murals artístics o el tractament ajardinat.
ANUNCIS
S’ha de mantenir una unitat de composició amb l’edifici i obertures de la façana.
CATÀLEG
Edificis catalogats:
Núms: 429, 430, 431, 435, 437, 446, 452, 454, 465 i 467 (nivell B/f),
Núms: 501, 503, 505, 507, 509 i 511 (nivell B/s)
Núms: 430, 509, i 511 (nivell C).
NOTES
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