Can Vilaró
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Pça. d'Anselm Clavé, número 20, xamfrà Llobateres - Dr.
Ramon Turró., 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.48935
2.03037
419058
4593536

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Rubí Centre

08184-184
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Modernisme
XX
Bo
Legal
PECPAR - Fitxa núm. 6
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 14619DF1993N

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 03/11/2000 - 01:00

Plaça Anselm Clavé

Descripció
Edifici en cantonada, amb pati al carrer de Ramon Turró i mitgera al carrer de Llobateres.
La seva estructura és de parets de càrrega en dues crugies. Els forjats són de bigues de
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fusta amb tauler de totxo massís. L'escala és de volta a la catalana. L'acabat del parament
és un estucat. Els forats de façana tenen dues formes diferents segons siguin de planta
baixa o de pisos, i apareixen com un retall en el mur, sense ornamentació: tots tenen balcó
o petita balconada. Com element singular apareix una tribuna a la cantonada del primer pis.
La part superior del mur llueix un acabat ondulat que es perllonga per les dues façanes. La
coberta és a dues aigües i acabada en teules ceràmiques. A l'interior, la planta baixa està
totalment reformada. De tota la composició exterior destaquen la tribuna, l'acabat de
façanes i la forma de les obertures (PLA, s.d.).
Observacions:
Contemplada dins el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Rubí i catalogada
amb el número 6 d'ordre. De tot el conjunt estan protegits els paviments interiors i la
tipologia de les façanes, així com la tribuna (PLA, s.d.).
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Document mecanografiat.
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