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Edifici de planta rectangular amb planta baixa, dos pisos i golfes, i teulada de teula àrab amb el carener
paral·lel a la façana principal, orientada al Carrer Major. El vessant NE de la teulada, orientat a la façana
principal, està escapçat per ubicar-hi un modern altell. L'edifici té dues façanes, ja que està construït fent
cantonera entre els carrers Major i Puigmoltó. La façana principal és la orientada, com ja s'ha dit, al Carrer
Major. Presenta, a la planta baixa, dues portes d'entrada, situades respectivament als extrems dret i esquerre;
entre aquestes dues portes hi ha dues finestres més. Aquestes obertures, rectangulars, estan coronades per
una decoració en baix relleu de color blanc, que representa, així, un fals un arc a nivell amb les cantoneres
superiors arrodonides, a excepció de la porta i finestra situades a la meitat esquerre de la façana, que ha
tapat aquest element ornamental per unes modernes cartel·les de metacrilat de color granat que anuncien el
negoci situat actualment a la planta baixa de l'immoble. La superfície del parament de les dues façanes i la
cantonera a nivell de la planta baixa està recoberta amb faixes decoratives horitzontals, excepte a la part
inferior, en què hi ha un sòcol de ciment. A nivell del primer pis, la façana principal presenta quatre
obertures, situades simètricament a sobre de les de la planta baixa. En aquest cas, les dues obertures centrals
són portes que surten a un balcó allargassat amb balustrada de ciment i calç, mentre que les obertures
situades als extrems són finestres sense balcó, amb un marc de color blanc, a excepció de la llinda, que és
del mateix color marró clar trencat de la resta de la superfície de la façana. A l'arrencament de la llinda
d'aquestes obertures hi ha, entre finestra i finestra, una faixa decorativa horitzontal de maó vist molt prima,
amb les petites peces de maó col·locades alternativament per formar una sanefa de quadradets i dents de
serra que s'estén, així, d'extrem a extrem de la façana. La línia de separació entre el primer pis, o pis
principal, i el segon pis presenta igualment una faixa molt prima horitzontal, en aquest cas, però, formada
per rajoles de ceràmica de color blau, amb una línia de maons plans a la part superior i inferior d'aquest
enrajolat ornamental. D'aquesta línia arrenquen, a la part central, dos balcons amb balustrada idèntica a la
del pis inferior, que donen pas a dues portes. Als extrems d'aquestes portes hi ha dues finestres sense balcó,
situades, sempre simètricament respecte les obertures dels pisos inferiors. A l'igual que en el cas del primer
pis, hi ha una línia decorativa de maó vist entre les finestres, a banda de la decoració, també en maó vist,
que hi ha a sobre de la llinda de cada obertura: en el cas de les finestres centrals, cadascuna té un arc similar
a un arc de descàrrega, amb una dovella de ciment al centre, mentre que les finestres laterals estan
coronades per una faixa horitzontal, a imitació d'un arc a nivell. La part superior de la façana es resol amb
un frontis situat al centre de la balustrada que corona l'edifici, enmig del qual hi ha una sanefa formada per
un zig-zag que combina rombes fets en maó vist amb rombes de rajoles blancs i blaus, sobre un fons de
maó, emmarcat en un arrebossat de color blanc. Encara més amunt, i a mode de pinyó escalat, hi ha una
inscripció feta amb rajoles blaves sobre fons de maó vist on es llegeix "ANY 1926". A la cantonera de
l'edifici cal destacar les finestres del primer i segon pis, que presenten balcó amb balustrada, rectangular al
primer pis i semicircular al segon.
Pel que fa a la façana lateral, que dona al carrer Puigmoltó, cal destacar únicament les obertures de la planta
baixa: una porta rectangular a la meitat esquerra i una finestra rectangular a la dreta, amb reixa de ferro
forjat. Ambdues obertures presenten terncaaïgues decoratiu a la llinda.
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