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L’objectiu de la Carta de Colors és establir unes pautes per a la tutela i foment de la rehabilitació de les façanes històriques. Ha de ser una eina perquè els 
projectes de rehabilitació de façanes contemplin directrius cromàtiques i tècniques de com intervenir justificadament en aquesta part fonamental del 
paisatge urbà.  
 
Respon a l’encàrrec realitzat pel consistori a l’empresa “Gabinete del Color S.L.” que, sota la direcció de l’arquitecte Joan Casadevall i Serra, ha demostrat 
una àmplia experiència en aquests estudis (Barcelona, Girona, Lleida, Sitges, Málaga, Melilla, Toledo, Lugo, Badalona, Mataró, Olot, Figueres, Granollers, 
etc.). Amb aquest encàrrec es vol donar compliment a la previsió expressa del Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú de disposar 
d’una Carta de Colors científicament contrastada. Les pautes marcades en aquest treball són les següents: 
 
-Aplicació d’una metodologia científica de prospecció sobre el paisatge urbà, per detectar les constants constructives i cromàtiques dels revestiments de les 
façanes. 
 
-Cercar un equilibri entre la recuperació del cromatisme històric i la seva harmonització amb el paisatge construït, proposant una Carta de Colors dels 
elements principals de les façanes: Paraments, Complements, Fusteria i Serralleria. 
 
-Establir les bases per a una Ordenança Municipal Urbanística que estableixi els paràmetres cromàtics i tècnics amb la que regular les intervencions en 
les façanes del Nucli Històric. 
 
 

 
 

    

1.-OBJECTIUS 
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Aquest treball se centra en bona part dels nuclis històrics de Vilanova i 
la Geltrú, dins els quals s’incorpora l’àmbit del Pla de Millora del 
Nucli Antic.  
Per tal d’abastar també exemples de l’arquitectura eclèctica s’ha 
incorporat la totalitat de la Zona de Conservació, Àrea Central (clau 
3a). Per la qual cosa l’àmbit d’estudi abasta unes 41 ha.  
 
Com a planejament al que referenciar-nos partim dels següents 
antecedents: 
 
-El PGOUM, 2005: En el capítol de Regulació del Sòl Urbà estableix: 
“Les condicions de textura i color…hauran de ser iguals o similars en 
els antics existents…”.  
 

 
 
-El PMU, 2008: En la Memòria d’Ordenació estableix que: “La Carta 
de Colors general queda pendent d’un estudi especialitzat previ, que 

hauria de partir de l’anàlisi dels pigments utilitzats majoritàriament en la 
pintura dels diferents elements arquitectònics dels edificis del nucli antic, 
per a donar lloc a una selecció més precisa de les gammes admisibles en 
cada cas”.  
En virtut del que estableix la Llei d’Urbanisme, les conclusions d’aquest 
treball formaran part d’una Ordenança Municipal que l’Ajuntament pot 
aprovar com a complement del que estableixi el planejament general 
vigent o futur.  

 
Àmbit d’estudi incloent el Pla de Millora i l’ampliació a l’Eixample Central i  

zona de Pla Especial (clau 9a). 

2.-ÀMBIT D’ESTUDI I PLANEJAMENT 
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La metodologia pluridisciplinar de treball ha comptat amb un bon 
nombre de col·laboradors vilanovins, com l’historiador Manel Claver 
Roso, entre d’altres. També cal mencionar els responsables de l’Arxiu 
Comarcal del Garraf (fons fotogràfic), del Museu Víctor Balaguer 
(ordenances), de l’Arxiu Històric del C.O.A.C. (Fons Bonaventura 
Pollés i Vivó), de l’Arxiu Històric del S.P.A.L. de la Diputació de 
Barcelona, i de l’Oficina de Rehabilitació del Nucli Antic de Vilanova. 
 

 
Façana amb estucs imitació pedra a la Plaça de les Neus (Fons: SPAL) 

 

  
Can Papiol abans i després de la restauració de les seves pintures, el 1965 (S.P.A.L.). 

 

 
Façana esgrafiada del C/ Comerç (Fons Toldrà, Museu V. Balaguer) 

 3.- RECERCA DOCUMENTAL  
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L’actual Vilanova i la Geltrú parteix dels nuclis medievals de la Geltrú i 
de la Vilanova de Cubelles que van unificar les seves muralles englobant 
el raval geltrunenc del Palmerar. Tot i desconèixer la data d’aquesta unió, 
està documentat que el 1557 tota la muralla va ser reforçada i reparada.  
 

 
Plànol del S. XVI de la Vilanova de Cubelles i de la Geltrú (Arxiu Comarcal del Garraf). 
 
El desenvolupament urbanístic de l'antic nucli emmurallat de la Vilanova 
de Cubelles difícilment podia continuar cap al nord, on la muralla no tenia 
cap sortida. Tampoc, cap a llevant, limitat per la Geltrú. Les sortides 
naturals només podien ser pels portals de la muralla a ponent i a migdia. 

El 4 de juny de 1647, Felip II va autoritzar i decretar la unió de Vilanova i 
de la Geltrú; però ja abans, el primer nucli de la Vilanova medieval havia 
començat a estendre's. El 20 de desembre de 1605, el Consell General 
havia determinat enderrocar la muralla de Vilanova que mirava a mar per 
eixamplar la vila fins a l’actual carrer de Santa Eulàlia. Des del 1605, el 
nucli de medieval de Vilanova s'havia expandit en dues direccions: 
principalment cap a mar, omplint de cases el sector format entre el torrent 
de la Pastera i, a ponent, el carrer de Sant Gervasi; i entre l'antiga muralla 
de mar i el carrer de Santa Eulàlia. A més, ja era conformada la plaça de 
Miró de Montgròs i en part la plaça dels Cotxes, on era l'església i el 
convent dels caputxins. D’aquesta manera es configurava l’eixample dels 
segles XVII i XVIII. 
 

 
Plànol de “Villanueba y Geltrú con sus immediatos terrenos de 1751” on s’observa 

l'expansió urbanística de la vila sense les muralles.  
(“Resposta de Francesc Papiol al Qüestionari Zamora” 1790. Arxiu de Simancas). 

3.1.-Desenvolupant urbà  
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Entre el final de segle XVIII i gran part del segle XIX va ser un període 
de prosperitat econòmica a la vila, principalment pel comerç del vi i 
derivats a les Antilles i posterior inici d’industrialització tèxtil. Les 
expectatives creades per la possibilitat de construcció a major altura, van 
modificar la parcel·la medieval, estreta i allargada, característica dels 
nuclis antics de la vila, propiciant el canvi tipològic de certs habitatges, 
tot i que es va mantenir el tramat urbà medieval, el qual va ser modificat 
en alguns carrers per successives aliniacions a la segona meitat del XIX. 

 
Plànol de Vilanova el 1850 (José Antonio Garí y Saumell, 1860). 

 
A inicis del segle XIX, l'expansió urbana en el sector de Cap de Creu va 
configurar el carrer de Sant Magí cap a llevant, el qual arribava a mitjan 
segle XIX fins la tanca de l'hort dels carmelites descalços, al nord del 
nucli urbà. A la mateixa zona, el carrer Sant Josep es va començar a 
configurar posteriorment a la desamortització del convent l'any 1836. 
Però el canvi urbanístic més important a la meitat segle XIX, va ser la 
urbanització de l'actual plaça de la Vila, formada a partir de l’any 1851, 
sobre els terrenys de l’antic convent dels caputxins desamortitzats 

juntament amb l’església i el convent l’any 1836. El trasllat del Consistori 
de l'actual plaça de Pau Casals a la de la Vila expressa el projecte 
urbanístic de centralitat de la plaça de la Vila d’una ciutat en expansió 
urbanística. Sobre els antics solars del convent i de l'església dels 
caputxins es van edificar edificis significatius que representen un dels 
exponents de l'activitat constructiva dels “indianos” retornats enriquits a 
la vila i de la burgesia industrial local. En el mateix segle s’urbanitza 
l'actual rambla Principal, entre els anys 1815 i 1860. 
 

 
“Plano General de Villanueva i Geltrú. Línias de prolongación y proyecto del puerto. 

1876” (Arxiu Comarcal del Garraf). 
 

Posteriorment, l'expansió urbanística de la ciutat tendirà cap a mar. Les 
urbanitzacions de mitjan segle XIX, sempre parcials, i l'obligació de 
l'Ajuntament d'aixecar un plànol geomètric per a l'elaboració i execució 
dels plànols generals d'aliniacions i eixamples van propiciar el Plànol de 
l’Eixample promogut i editat per Francesc Gumà i Ferran i aixecat pels 
mestres d’obres Josep Salvany i Francesc Ibern. Sobre aquesta quadrícula 
es configurarà la ciutat a final del segle XIX i al llarg del XX. 
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Paral·lelament a l’anàlisi del creixement urbà, també s’ha fet un esforç per 
investigar l’evolució del concepte d’estètica urbana, abans dit “Ornato 
público” i com es normativitzava i definia pels tècnics municipals. Per tal 
d’il·lustrar l’evolució de l’estètica urbana de Vilanova i la Geltrú, hem 
analitzat les seves ordenances vigents i els seus artífexs.  
 
1858, Josep Salvany Juncosa: Nascut el 1825 i mort el 1898, va ser el 
primer mestre d’obres municipal a partir de 1854 –titular el 1858-, 
trobant-se amb un “Bando General del Buen Gobierno o de Policia 
Urbana y Rural del 1851” on es fixaven les regles dels oficis i comerç 
amb un apartat molt destacat per a l’edificació que devia controlar ell. No 
deuria resultar fàcil combinar la tasca de tècnic lliberal amb l’exercici 
públic però la seva formació acadèmica a la “Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando” de Madrid i les referències a la capital catalana 
marcaren la seva trajectòria. 
 
Amb l’establiment lliberal durant el regnat d’Isabel II, on les guerres 
carlines van tenir molt pes a Vilanova, i en època dels Ajuntaments 
Constitucionals, el ban de Vilanova era un recull dels bans municipals 
anteriors. Era un text manuscrit, no editat, transcripció literal del de 
Barcelona publicat el 1843, excepció feta de l’article que fixa el color de 
les façanes que a Vilanova s’omet. Com a experts en aquest tema, creiem 
que això no va ser una deixadesa vilanovina sinó que es deu a que la carta 
barcelonina l’havia feta, el 1830, el mateix mestre d’obres municipal 
Josep Mas i Vila, en canvi a Vilanova en Josep Salvany es va trobar amb 
el ban però sense cap antecessor que hagués fet la carta de colors. Sí que 
es repeteixen fórmules d’“ornato” com la que: “Todo edificio deberá ser 
rebocado en su parte exterior bajo pena de 200 reales” (sic). 
 
L’època d’en Salvany va estar marcada per l’arquitectura romàntica i les 
cases-palau. Eren façanes on els relleus de terracota i els marbrejats eren 
els materials dominants. En els llibres de construcció de mitjans del 
S.XIX es deia: “Estuco: revestimiento susceptible de admitir pulimento y 
presentar el aspecto del mármol…se dan en tres capas las dos primeras 
algo rugosas y la tercera se aprieta bien y se deja” …“para obtener el 
lustre se pone agua y cal y en un cubo se vierten 5 onzas de jabón común 

y se diluye bien y con una brocha se pasa por el estuco a los que se da 
color, para lo cual es preciso que este color se disuelva donde se pone el 
jabón y después se da el brillo con uns planchas de hierro que se 
calientan y se pasan continuamente” (sic). Amb una formació pràctica i 
artística tant àmplia no és casual que es prodigués aquesta tècnica a les 
façanes romàntiques del nucli antic de Vilanova.  
 

   
Ban de Vilanova del 1858 i façana del C/ Església, 11 del 1848. 

 
 

En Josep Salvany va ser un mestre d’obres prolífic a Vilanova i la Geltrú, 
configurant la imatge de la nova ciutat emergent i dissenyant tant cases-
palau de les noves fortunes, la majoria gràcies al comerç amb Amèrica, 
així com cases més senzilles per als nous obrers que la indústria 
necessitava. 

3.2.-Estètica urbana  
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Pl. Vila, 12 obra de J. Salvany de 1868. 

 
El gust per les decoracions i l’estètica romàntica es troba tant a l’exterior com als 

interiors d’aquestes cases-palau (Pl. Vila, 12). 

 
Exemple de marbrejat de mitjans del S. XIX.  

 

 
C/ Sant Roc 

El C/ Sant Roc, juntament amb el dels Horts, Picapedrers, Sitges, Santa 
Magdalena, etc. encara mantenen part de l’estètica d’habitatges que es 
construeixen durant l’època d’en Salvany, destinats als treballadors de les 
noves fàbriques i indústries que van fer gran Vilanova durant la segona 
meitat del S.XIX. 
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1880, Bonaventura Pollés i Vivó: (1857-1918). Va ser el primer 
arquitecte municipal, del 1880 fins al 1916, mantenint com ajudant en 
Josep Salvany fins a 1889.  
 
Segons cita Josep M ª Freixa (“Anales de Villanueva y la Geltrú 1850-
1880”, 1956) fruit del creixement de la població i el nombre de cases, el 
Consitori advertia d’“el peligro de carencia de un estilo propio que 
despersonalizase la fisonomia de Vilanova” (sic), afegint que calia 
nomenar un arquitecte municipal que també redactés unes noves 
ordenances per substituir “el anticuado Bando” del 1851. Pollés va ser 
l’escollit, era de la cinquena promoció d’arquitectes de l’Escola de 
Barcelona, il·lustrat i viatger que arribaria a ser el primer benefactor de 
l’Associació d’Arquitectes de Catalunya a qui donà el seu edifici fet a la 
Gran Via 563 de Barcelona. Sensible als oficis, va establir els Premis 
Pollés per paletes vigent fins el 1940. Aquarel·lista consumat, va arribar a 
exposar a la Sala Parés el 1901, amb una obra gràfica que denota el seu 
interès per l’arquitectura costumista i el seu entorn, tot captat amb 
minuciositat descriptiva i un cromatisme lluminós.  

   
Retrat de Bonaventura Pollés i una aquarel·la seva (Arxiu Històric COAC). 

 
Les “Ordenanzas Municipales del 1884” es tornen a inspirar en les 
aleshores vigents de Barcelona, però així com a la ciutat comtal se seguia 
referint als colors aprovats, en la vilanovina segueix sense mencionar-se 
cap paleta, però sí compta amb detalls iguals d’interesants: “La pintura y 
escultura exterior de los edificios deberá acomodarse al carácter de los 
mismos y a las reglas estéticas que rechazan el mal gusto” (sic). 
 
Això no vol dir que Pollés no estigués preocupat pel color. Ho podem 
constatar en la seva preocupació artística i en la seva formació. Repassant 
els seus apunts d’alumne del catedràtic Leandre Serrallach, veiem els seus 
profunds coneixements ornamentals. Sobre el color dels edificis diu: “el 
color ocuro y sienoso da serenidad en la impresión de un edificio y el 
color blanquecino más delicada i menos severa, pero tambien depende de 
la clase de labra” (sic). Veiem com era coneixedor de la influència de la 
textura i el color en la percepció d’un edifici. Per això no és casual que 
prodigués l’estuc imitant pedra en l’arquitectura eclèctica de finals del 
S.XIX. 
 

 
C/ Lluna, 1 de 1882 on Pollés va dirigir l’obra d’en Marial Tey, m.o. 
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Ordenances Municipals de 1884 i projecte aquarel·lat Casa Ferrer Vidal. 

 
 

 
La Rambla, 5 on es mantenen els estucs de la façana. 

 

 

 
Casa Ferrer Vidal a la Rambla 61, obra de Bonaventura Pollés. 

 

 
Exemple d’estuc vilanoví imitant textura i especejament de carreus. 
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Després de diferents vicissituts, en Bonaventura Pollés va deixar de ser 
arquitecte municipal al 1916. 
 
Al 1917 el va seguir en el càrrec l’arquitecte Josep Mª Miró i Guibernau 
(1889-1966), amb tradició italianitzant i noucentista. És l’autor, entre 
d’altres, de la reforma de tancament dels Jardins de la Casa Mir l’any 
1929. 
 

 
 

 
Jardins de la Casa Mir. 

 

L’any 1941 també va modificar les façanes de la Casa Maristany amb les 
reformes de les façanes del C/ Sant Francesc i Aigua. 
 

 
Façana lateral de Can Maristany 

 
Una de les seves obres més conegudes és el Mercat Municipal de 1941, 
d’estètica racionalista i emblemàtic a Vilanova i la Geltrú. 

 
Mercat Municipal.  

Miró i Guibernau va exercir al seu càrrec fins la seva jubilació, just abans 
del primer Pla General de Vilanova del 1961. 
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Complementàriament amb la recerca documental, s’ha realitzat el treball 
de camp consistent en el recorregut per l’àmbit d’estudi, per detectar les 
edificacions més representatives del paisatge urbà vilanoví. No ens hem 
limitat a les més singulars o inventariades sinó a l’arquitectura de reblè 
urbana que millor il·lustrés l’evolució de la tipologia arquitectònica de la 
ciutat.  
 
Aquest treball ha donat com a resultat un recull d’uns tres-cents 
emplaçaments representatius. De tots ells, en funció de disposar de dades 
subministrades per la recerca històrica i amb un acabat històric, hem 
seleccionat prop d’un centenar de façanes per procedir a extreure’n 
mostres per a l’anàlisi dels colors originals.  
 
 

 
 

Recorregut de prospecció amb les façanes per extreure’n mostres 
 

 
Relació de façanes amb encreuament de dades d’arxiu i localització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Portella i alçat de la seva reforma del 1860 (Josep Salvany). 

4.-TREBALL DE CAMP 
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Un cop seleccionades les façanes que podien aportar major informació 
sobre els materials de revestiment, la seva textura i colors originals, s’ha 
procedit a l’extracció de mostres dels propis revestiments. Les mostres 
s’han près amb un trepant portàtil equipat amb bateria i dotat d’un capçal 
cilíndric, que permet l’extracció de petits testimonis que abasten tot el 
gruix del revestiment. Aquestes cales es practiquen en les zones menys 
degradades de les façanes, ja sigui accedint pels habitatges dels veïns de 
Vilanova i la Geltrú, o amb bastides a les obres amb subvenció en curs, o 
inclús mitjançant cistella elevadora motoritzada. Les tècniques analítiques 
utilitzades han estat:  
 
 -MICROSCOPIA: Per detectar l’estratificació de revestiments (realitzat 
en laboratoris propis). 
 -DIFRACCIÓ DE RAIGS X: Per analitzar la composició petrogràfica 
dels morters i les pedres (Institut “Idaea”, del C.S.I.C. a Barcelona). 
-ESPECTROSCOPIA: Per analitzar els pigments i aglutinants de les 
pintures (anàlisi d’obres d’art “Arte-Lab” de Madrid). 
 -COLORIMETRIA: Per deduir els colors dels diferents acabats. Amb la 
combinació de les tècniques podrem conèixer i documentar les textures i 
acabats del paisatge vilanoví (laboratori “Gabinete del Color”). 
 

    
L’accés a les façanes no sempre ha estat fàcil. 

 

  
 

  
 

  
L’anàlisi de les mostres permeten unes rehabilitacions més coherents. 

5.-ANÀLISI DE MOSTRES 
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De les anàlisis realitzades s’han pogut deduir les diferents tipologies de 
revestiments vilanovins. Amb la deducció de la seva tecnologia 
constructiva, materials i durabilitat obtindrem una informació molt 
valuosa per esbrinar i potenciar els signes d’identitat vilanovins i podrem 
assessorar les futures rehabilitacions amb criteris de conservació, 
autenticitat i sostenibilitat. 
 
Com a pas previ per assignar els colors hem de poder identificar la 
cronologia i tipologia de la façana on intervindrem. Una manera de datar 
la construcció és a través dels seus materials, ja que cada època i període 
ha comportat una posta en obra i composició, no tant sols de façanes, sinó 
d’acabats i colors. Per aquest motiu farem una classificació dels materials 
de revestiment i acabats propis de les diferents èpoques constructives del 
patrimoni de Vilanova i la Geltrú, a saber: 
 
-PEDRES: La pedra és molt present geològica i constructivament en 
l’edificació històrica. La pedra de Vilanova constitueix per sí mateixa una 
denominació d’origen pròpia, és una calcita metamòrfica amb molt 
poques impureses, molt dura i que admet un polimentat com el del 
marbre. Es troba en tot el massís del Garraf i la seva coloració en fractura 
fresca és de color beix fosc. En la construcció tradicional de Vilanova i la 
Geltrú també trobem altres pedres més fàcils de treballar però no tant 
resistents. La seva procedència és més diversa, des de Vilafranca al 
Tarragonès o Múrcia, acostumen a ser de coloració groga i de naturalesa 
sorrenca sedimentària (gresos). El pas del temps ha afegit una pàtina 
natural a la pedra que en el cas de les sorrenques virarà cap a siena i 
s’esblanqueirà en les calcàries. Aquesta pàtina cal respectar-la com a 
signe temporal però no s’ha de confondre amb les crostes perjudicials o la 
brutícia; cercar aquest equilibri és la missió del restaurador. 

 Efecte de la brutícia sobre la pedra 

Cada tipus de pedra acostuma a tenir un àmbit d’aplicació: la del Garraf 
es fa servir tant per al paredat en blocs irregulars tal com surten del 
terreny proper o ben escairats i tallats en les cantoneres, sòcols i llosanes 
de balcons. Les pedres més toves es reserven per elements escultòrics i 
ornamentals i sovint estan més degradades. En el patrimoni vilanoví la 
pedra és un element fonamental, en les claus d’arc, dovelles i brancals hi 
figuren tant la millor talla, com la datació o fins i tot als brancals es 
retolava amb negre el grau del militar que s’allotjava en temps de guerres. 
Un testimoni històric que cal conservar en totes les intervencions. 

 
 

 
Pedra de Vilanova utilitzada tant per paredat com per emmarcaments o encoixinats. 
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La presència de la pedra a Vilanova és un element arquitectònic i documental. 

 
Difractograma d’una mostra de pedra de Vilanova amb la fase mineral majoritària de calcita. 

 

 
Difractograma d’una mostra de pedra sorrenca amb moltes més fases minerals. 

 

 
Mapa geològic de la zona (Institut Geològic de Catalunya) 

              
        Calcàries i Dolomies                     Conglomerats i bretxes                    Gresos 



CARTA DE COLORS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA NUCLI ANTIC, RAMBLA PRINCIPAL (clau 2), ZONA DE CONSERVACIÓ ÀREA 
 CENTRAL (clau 3a) I PART DE L’ÀMBIT DE PLA ESPECIAL CAP DE CREU-SANT ONOFRE-RAMBLA SAMÀ (clau 9a) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                                                                                                                                                                                                          GABINETE DEL COLOR S.L. 17 

-ARREBOSSATS: Quan el paredat no és de mamposteria acostuma a ser 
de maó ceràmic en les edificacions més modernes o bé de tapial i/o tova 
en les més antigues. Ambdues tecnologies poden coincidir en una mateixa 
edificació però sempre precisen d’un arrebossat abans de rebre l’acabat 
final amb estuc o pintura.  
 
El suport de tapial o els seus arrebossats sovint són els elements que més 
problemes comporten en la rehabilitació i moltes vegades, encara que els 
estucs estiguin ferms, els seus arrebossat estan arenitzats. Això és degut a 
la seva composició i gràcies a les analítiques realitzades podem 
determinar les seva composició i nivell de patologies.  
 

  
 
El problema dels morters de fang és la seva escassa consistència en el 
moment en que entren en contacte amb una font d’humitat. L’argila és 
higroscòpica i sols ser expansiva amb presència d’aigua, arribant a 
desaparèixer tota la seva resistència. Per això és molt important en 
intervencions sobre edificació que la contingui, no eliminar-la ja que és 
un registre temporal però sí augmentar en tot el possible la seva 
impermeabilitat tant des de la coberta com des del parament. Però no 
convé que se li sobreposin arrebossats excessivament rígids sinó el màxim 
de flexibles i a base de calç, incorporant armadures i ancoratges de reforç. 
En la dosificació i tria de materials dels arrebossats està la seva 
durabilitat. Malauradament en les construccions antigues de Vilanova no 
era habitual aquesta atenció i s’acostumaven a fer arrebossats amb molt 

baixa dosificació de calç, sorres amb moltes impureses, fins i tot salines, i 
a vegades adicions guixenques que fan impossible la seva conservació, 
arrossegant en la seva substitució els estucs amb tota la seva varietat 
d’acabats i colors. 
 

 
Paredat de tapial amb l’anàlisi que denota un alt contingut en argiles (illita). 
 

 
Arrebossat amb baixa dosificació de calç, molta sorra i argiles. 
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-ACABATS: El darrer element que constitueix un revestiment és el seu 
acabat. Quan el suport és de pedra l’acabat és la pròpia talla i la pàtina del 
material natural sense revestir. En el cas dels murs de ceràmica o tàpia 
se’ls sobreposa l’arrebossat que compleix la funció de regularització i 
protecció del parament reservant la funció estètica als acabats que poden 
ser: estucs en totes les seves varietats (marbrejats, esgrafiats o imitació a 
carreus o obra vista) o pintures des dels humils emblanquinats a virtuosos 
frescos decoratius. Els estucs es distingeixen dels arrebossats perquè 
enlloc de barrejar la calç amb sorra de riera porten àrid de marbre i poden 
incorporar pigments a base d’òxids de ferro. 
 
Els estucs són uns dels elements que més caracteritzen una tipologia 
arquitectònica i són testimoni del gust artístic de cada època o moment 
històric. Així, durant el romanticisme apareixen els marbrejats que 
combinant amb les terra-cuites seran un referent de la burgesia de 
vilanova, més tard amb l’eclecticisme es fan els estucs amb especejament 
imitació a pedra, i amb el modernisme i noucentisme proliferaran els 
esgrafiats. En canvi en l’arquitectura medieval, més rural trobem els 
simples emblancats o pintures a la calç. 
-Pintures a la calç: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció estratigràfica 
d’un emblancat on de 
fora a dins (dalt a baix) 
podem distingir: 
 
3: Emblancats més 
recents blancs 
 
2: Emblancats més 
antics tenyits amb blau 
ultramar. 
 
1: Arrebossat de calç i 
sorra mixta. 
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-Estucs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Estratigrafia d’un estuc vermell: 
 
Estuc tenyit 
 
Arrebossat 

Estuc marbrejat: 
Acabat imitant marbre 
Base d’estuc de calç pura 
Arrebossat 

Estuc tenyit tradicional: 
 
Estuc amb pigment 
 
Base blanca 
 
Arrebossat 

Estuc tenyit en verd: 
 
Superfície decolorada 
 
Massa color original 
 
Arrebossat 
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-Sistemes de referenciació cromàtica: Un cop establerts els colors locals 
cal la seva referenciació inequívoca per la seva fidel reproducció per part 
de fabricants, aplicadors i projectistes. L’assignació de les codificacions 
es fa “llegint” les cartolines pintades, amb espectrocolorímetres que els hi 
assignen una referenciació amb un sistema cromàtic científic basat en lleis 
d’òptica i reflexió de la llum. De sistemes hi ha molts (NCS, Cie Lab, 
ACC, etc) però nosaltres hem escollit el sistema ACC, perquè és el de 
més àmplia difusió en el sector i les seves referències poden ser 
contratipades per tots els fabricants de pintura. 
 
     -Sistema A.C.C.: El sistema Acoat Color Codification va ser 
desenvolupat a Holanda l’any 1976 i està molt divulgat a nivell europeu 
(Carta 4041 Sikkens). És un sistema de referenciació que es basa en la 
percepció humana del color i permet la identificació potencial de més de 
2.400.000 colors. El color s’identifica a partir de sis dígits, p.ex: C0.30.40:  
 
                -Tonalitat (C0): Els dos primers dígits designen el color 
(vermell, groc, verd, etc) i es van ordenant alfabèticament amb una lletra i 
un número que va del 0 al 9. La “C0” correspon al roig. 
 
                -Saturació (30): Els dos dígits intermitjos representen la 
intensitat de pigment i l’escala va del 00 (mínima) al 99 (màxima). El 
“30” correspon a un roig mitjanament pigmentat. 
 
                -Lluminositat (40): Els darrers números designen la claror o 
escala de grisos, l’escala va del 00 (mínima reflexió, negre) al 99 
(màxima, blanc). El “40” correspondria a un roig que comença a ser fosc. 
 
 
      -Sistema RAL: Per la fusteria i serralleria s’ha fet servir el codi RAL. 
És un sistema alemany que en la seva versió comercial incorpora 194 
colors i és molt comú entre lacadors i pintors.  
 

 

 
Lectura amb colorímetre portàtil d’una superfície pintada. Cal comparar-ho amb les 
cartolines patró ja que la textura de la superficie pot distorsionar la lectura digital. 

 

 
Referenciació segons el sistema ACC. 

 

6.-CARTA DE COLORS 
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6.1.-Colors de Paraments 
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COMPLEMENTS: 
 

 
 

FUSTERIA: 
 

 
 

SERRALLERIA: 
 

 
 

Nota: Els colors reproduïts poden presentar distorsió degut al sistema d’impressió.            

6.2.-Colors de Complements, Fusteria i Serralleria 
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1.-Consideració general: La Carta de Colors de bona part dels nuclis 
històrics de Vilanova i la Geltrú té per objectiu harmonitzar i preservar els 
signes d’identitat continguts en les seves façanes, preferenciant la integració 
amb el conjunt urbà per sobre de la singularització individual. El paisatge 
urbà és un bé comú que els ents públics han de gestionar per sobre dels 
interessos particulars. 
 
La present ordenança es formula per tal de donar compliment a la previsió 
continguda a l’apartat sisè de l’art. 1 de l’ordenança de tipologia i composició 
arquitectònica incorporada al Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú en relació amb l’art. 44 de la normativa de l’esmentat 
Pla. 
 
Així mateix aquesta ordenança tindrà la consideració de normativa 
urbanística de conformitat amb allò previst a l’art. 71 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aporva el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 
l’art. 74 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, que habilita als ajuntaments a regular amb caràcter 
general aspectes constructius, tècnics o similars de les actuacions 
d’urbanització, edificació, rehabilitació o de reforma.  
 
2.-Classificació de les actuacions: Les actuacions constructives sobre les 
façanes es classifiquen en funció del tipus d’edifici en: 
 
2.1.-Edificis o béns catalogats: En les intervencions de façanes i elements 
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i 
la Geltrú seran d’aplicació aquestes disposicions. En edificis catalogats serà 
preceptiva la identificació dels colors originals de les façanes i quan els 
serveis tècnics municipals ho estimin oportú es realitzarà un estudi més 
exhaustiu d’aquestes preexistències cromàtiques. En cas d’aparèixer colors 
no inclosos en la Carta de Colors, s’aportarà la justificació de la seva 
identificació, presència i distribució en l’alçat de les façanes.  
 
2.2.-Edificis no catalogats: En intervencions en façanes d’edificis històrics o 
tradicionals seran d’aplicació aquestes disposicions i la Carta de Colors que 
l’acompanya. 

2.3.-Edificació d’obra nova: En les façanes d’edficis projectats de nou serà 
d’aplicació el contingut de les normes del planejament vigent, essent necessari 
descriure els materials, textures i colors projectats. Si el color triat no està 
inclòs en la Carta de Colors caldrà aportar un fotomuntatge de la seva 
integració amb l’entorn urbà que haurà de ser validat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
3.-Àmbit d’aplicació: Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les 
intervencions que tinguin per objecte dur a terme obres de consolidació, 
conservació, restauració o rehabilitació de les façanes de les edificacions 
ubicades en l’àmbit del Pla de Millora del Nuclis Antics de Vilanova i la 
Geltrú, incloent la quadrícula de l’Eixample Central delimitat pel la Rambla 
Principal (dues voreres) fins la Pl. Gumà i Ferran, C/ Tetuan, C/ Codonyat, C/ 
Correu i C/ Col·legi (dues voreres fins delimitació clau 3a) continuant més 
enllà del C/ Unió amb la delimitació del Pla de Millora. Igualment s’inclou en 
l’àmbit la Zona de Conservació, Àrea Central, clau 3a, del sector de Cap de 
Creu, de forma que la delimitació es dóna pel C/Jardí, C/ Picapedrers, C/ 
Teatre, C/ Pare Garí, C/ Sant Onofre (incloent la zona de Pla Especial, clau 9), 
fins la delimitació del Pla de Millora. No obstant serà susceptible d’ampliar-se 
amb els Sectors Urbanístics que el planejament estableixi. 

 

7.-CRITERIS D’INTERVENCIÓ  
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4.-Composició arquitectònica: Tota intervenció anirà encaminada cap a la 
recuperació de la composició arquitectònica original, a la conservació dels 
seus elements històrics i tradicionals (materials, oficis i disposició) i a 
eliminar els afegits que distorsionin l’ordre arquitectònic.  
 
 
5.-Carta de Colors: La selecció dels colors s’ha de fer a partir de l’anàlisi de 
les preexistències (color, textura i disseny) de la pròpia façana i cal escollir-lo 
d’entre els de la Carta de Colors que millor els reprodueixin (Annex I 
“Patrons Cromàtics”). Per a la codificació dels colors s’ha escollit el sistema 
ACC (“Acoat Color Codification” per als colors de paraments i 
complements) i el sistema RAL per a fusteries i serralleries. Els colors es 
distribuiran en funció dels elements arquitectònics a tractar:  
 

PARAMENTS: Colors de l’1 al 20. 
COMPLEMENTS: Colors del 21 al 24. 

FUSTERIA. Colors del 25 al 32. 
SERRALLERIA: Colors del 33 al 36. 

 
 

  
Col·lecció de colors de Paraments (esquerra) i de Fusteria (dreta). 

CODIFICACIÓ CROMÀTICA 
 

PARAMENTS A.C.C. A.C.C. COMPLEMENTS 

1 C0.30.40 E8.15.65 21 

2 C8.30.40 F2.10.70 22 

3 D2.10.70 F6.06.74 23 

4 D6.25.55 F6.10.60 24 

5 E0.25.65 RAL FUSTERIA 

6 E0.35.65 8017 25 

7 E4.20.60 8011 26 

8 E4.20.70 8012 27 

9 E8.15.55 7033 28 

10 E8.15.75 6005 29 

11 E8.25.55 6011 30 

12 E8.35.65 5014 31 

13 F2.25.75 7001 32 

14 F2.06.84 RAL SERRALLERIA 

15 F2.20.60 3005 33 

16 J0.10.70 8014 34 

17 N0.10.70 6012 35 

18 QN.02.78 7015 36 

19 U0.05.65   

20 U0.20.70   
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6.-Materials, textures i acabats de façanes: Tota intervenció sobre les 
façanes ha de ser respectuosa, eficient i ecològicament sostenible, havent de 
conservar els elements arquitectònics que siguin característics de cada 
tiplogia arquitectònica tradicional (Annex “Tipologies i Cromatismes”).  
 
Tots els materials d’acabat seran objecte d’atenció, molt especialment els 
vinculats als oficis artístics relacionats amb l’arquitectura històrica, com són: 
la pedra, ceràmica, terracota, vitralls, fusteria, forja, pintures, estucs, i tots els 
elements ornamentals. Tots ells s’hauran de conservar o restaurar sense 
sobreposició de materials o de productes que alterin la seva naturalesa i 
percepció. Les intervencions sobre els diferents elements i materials de 
façana atendran a les condicions que es detallen a continuació: 
 
 
5.1.-Pedra: El cromatisme propi de les pedres locals està inclòs en la Carta de 
Colors de Complements. Tota la pedra de les façanes ha de ser tractada amb 
productes i processos que no l’alterin química ni mecànicament, i a tota 
aquella que estigui pensada per anar vista no se li podran sobreposar 
productes filmògens o fer tractaments que modifiquin la seva textura o 
cromatisme natural. Els processos a seguir dependran del tipus i disposició de 
la pedra atenent als criteris següents: 
 
 -El paredat fet amb carreuons ordinaris, de reblè, tapial o tova ha d’anar 
revestit. 
 -La pedra amb estereotomia a base de carreus regulars (emmarcaments, 
cantoneres, llosanes, sòcols) anirà vista.  
 
Les pedres locals més habituals per anar vistes són: 
 
 -Calcites metamòrfiques (tipus marbres: Vilafranca, Garraf) han de ser 
tractades amb procediments per via seca o humida i productes neutres.  
 -Sorrenques sedimentàries (tipus gresos: Vilanova, Montjuïc) han de ser 
tractades amb procediments per via seca a baixa pressió (2 a 4 atm.) amb 
preconsolidació opcional i hidrofugació final que no alteri el seu aspecte.  
 
 

 
Gamma cromàtica de les pedres locals. 

 
 
 

5.2.- Estucs: El domini cromàtic dels estucs vilanovins s’escollirà entre els de 
la Carta de Colors dels Paraments. Els estucs són uns revestiments que sempre 
s’aplicaran damunt d’arrebossats previs. En tota intervenció que requereixi la 
aplicació o recuperació d’estucs caldrà fer cales per esbrinar la naturalesa i 
consistència de l’arrebossat de suport, en especial en paredat de tapial o tova, 
ja que en aquests casos serà recomanada la disposició de malles o altres 
elements de reforç de l’ancoratge abans de sobreposar l’estuc.  
 
Quan es duguin a terme intervencions en façanes estucades prevaldrà el criteri 
de la seva conservació, en cas que sigui necessària la seva cromatització es 
farà amb tècniques de veladures i pintures minerals o derivats (calç, silicats, 
siloxàniques) llises i mats.  
 
Quan calgui substituir els estucs s’hauran de reposar amb morters capaços de 
reproduir les textures, acabats originals i amb arestes del mateix material. A 
aquest efecte cal documentar els estucs antics (textura, color i disposició) 
abans de la intervenció. Els estucs vilanovins més iimportants són: 
 
 -Imitació a pedra: Estucs que marquen especejament i textura pètria. 
Prevaldrà el criteri de la seva conservació, però en cas de ser necessària la 
seva reproducció total o parcial, caldrà especificar en la documentació prèvia 
les cotes, mides i disposició per poder-lo restaurar fidedignament. 
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 -Marbrejats: Estucs acabats lliscats que reprodueixen la textura, vetes i 
cromatisme dels marbres. Cal recuperar-los sempre que en quedin testimonis 
i la seva reproducció cal fer-la amb esteses lliscades de calç i aiguades 
pigmentades seguint tècniques de restauració conservativa.  
 
 -Esgrafiats: Conformats per la superposició de morters de diferents 
colors que, per tallat i buidat de capes, configuren decoracions policromades. 
La intervenció sempre haurà de ser conservativa i de tractament de les 
llacunes amb tècniques continuïstes amb la decoració existent. Com en els 
casos anteriors sempre cal la documentació de les preexistències, i en cas 
d’ornamentació figurativa procedir al calc o restitució dels motius en l’alçat 
que formi part de la documentació tècnica.  
 

  
Estucs imitació a pedra amb bicromatisme de textures. 

 

  
Estucs marbrejats subjacents a la Casa Samà i esgrafiats de l’Orfeó Vilanoví.  

 
5.3.-Pintures: En intervencions de rehabilitació de façanes les pintures seran 
de naturalesa no filmògena i transpirable, que garanteixin un índex de 
permeabilitat superior al valor de Wdd≥150g/m²dia (Sd0,10 m) (segons 
UNE-EN 1062-1:2005) com són les de tipus siloxànic, silicat de potassa o a la 
calç. La seva textura final sempra haurà de ser llisa i de lluentor mat. 
 
En cas d’intervenir en una façana que es descobreixin motius decoratius 
pintats, aquests hauran de ser documentats i caldrà aportar una proposta de 
recuperació amb la documentació tècnica.  
 
Pel que fa a la pintura dels elements de fusteria els esmalts seran d’acabat 
setinat (80% lluentor) i textura llisa. Per a la serralleria, els mateixos acabats 
admetent-se els esmalts amb partícules fèrriques sempre que siguin de gra fi. 
 
Totes les pintures, independentment de la seva naturalesa, hauran de complir 
amb les prescripcions mediambientals europees respecte del contingut de 
components orgànics volàtils (Directiva COV’s: 2004/42CE) i etiquetatge 
ecològic preceptiu. 
 
 

  
Cata de decapat sel·lectiu per descobrir testimonis de pintures decoratives a recuperar. 
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7.-Combinacions cromàtiques per tipologies: Els colors es combinaran de 
manera que el resultat no distorsioni la composició arquitectònica preexistent. 
Per identificar les tipologies històriques s’adjunta l’Annex “Tipologies i 
Cromatismes” i caldrà remetre’s a allò que estableixi el Pla Especial i Catàleg 
del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i 
planejament vigent. 
 
  Tradicional/Popular     Romàntica/Neoclàssica   Eclèctica/Modernista 
 

   
 
 
8.-Tramitació de llicències: Per a la tramitació de les llicències que 
impliquin intervenir en una façana caldrà incorporar, de conformitat amb el 
que preveu l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, que condiciona l’atorgament 
de les llicències urbanístiques al compliment de les determinacions 
contingudes en el planejament i a les ordenances municipals, a més de la 
documentació establerta segons el planejament vigent, una memòria 
descriptiva que inclogui fotografies de l’estat actual i descripció detallada de 
la intervenció, amb indicació de les característiques dels materials d’acabat i 
color, tant dels paraments com de les fusteries i serralleries. 
 
Les llicències on les intervencions tinguin incidència o afectin a les façanes, 
han de ser informades, també en els aspectes cromàtics, pels serveis tècnics 
municipals. L’esmentat informe podrà contenir, si és el cas, el seu propi 

estudi cromàtic, establint les condicions que la Comissió de Patrimoni que es 
constitueixi pugui indicar a fí de vetllar per la fidelitat tècnica i cromàtica de 
cada intervenció, i condicionant, en allò necessari, la llicència a la realització 
de mostres en obra.  
 

  

 
En la memòria de la intervenció cal determinar els colors escollits i la seva justificació 

 
Contratipat cromàtic sobre mostres en obra. 
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Annex I: Patrons cromàtics: La memòria i ordenança de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú inclou una Paleta de Colors que consisteix en un ventall 
amb les 36 mostres físiques de mida 5x7 cm. dels patrons de referència contemplats en aquesta ordenança. Tenen naturalesa jurídica normativa i han de servir 
per al contratipat d’empreses fabricants o comercialitzadores de pintura que vulguin que els serveis tècnics, o en qui aquests deleguin, homologuin cartes de 
colors i codificacions de productes de fabricants concrets. 

 
La col·lecció dels colors s’entrega com annex a l’ordenança.  

ANNEX I:-PATRONS CROMÀTICS 
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Annex II: Tipologies i cromatismes: Aquest Annex no té naturalesa 
normativa sino que és merament orientatiu de com harmonitzar els colors 
més significatius de cada tipologia arquitectònica. El tècnic projectista, 
abans de posar-se a triar colors cal que identifiqui el període crono-estilístic 
de l’edificació objecte d’intervenció per respectar-lo i escollir els 
cromatismes entre els preexistents o els més representatius de cada moment 
històric. A tall d’exemple hem classificat les tipologies històriques en tres 
grans grups, amb la seva cronologia aproximada, els seus autors i les 
normatives vigents: 
 
A.-POPULAR-TRADICIONAL: Edificació anterior a 1800. Execució 
fruit de l’aprenentage gremial i sistemes constructius tradicionals amb 
respecte als edictes d’obreria. 
 
B.-ROMÀNTICA-NEOCLÀSSICA: Des del primer terç del 1800 fins el 
1880. Executades per mestres d’obres titulats. Sotmesos a permís d’obres, 
supervisats pel tècnic muncipal (Josep Salvany m.o.) i el compliment dels 
bans municipals (Bando del Buen Gobierno del 1854). 
 
C.-ECLÈCTICA-MODERNISTA: Des del 1880 fins 1930. Els arquitectes 
substitueixen als mestres d’obres. El control el fa l’arquitecte municipal 
(Bonaventura Pollés primer i Josep Mª Miró, després) i ja existeixen les 
primeres ordenances d’edificació de 1884.  
 
Això no vol ser una classificació tancada ni una cronologia inflexible, sovint 
es produeixen solapacions entre estils i fusions entre elements fruit 
d’intervencions al llarg del temps. A nivell divulgatiu adjuntem els trets 
característics de cada tipologia, recordant que l’important és la interpretació 
crítica de l’edificació existent i la seva contextualització actual.  
 
De cada tipologia adjuntem les combinacions cromàtiques que li són més 
representatives històrica i cromàticament parlant. En general, hi haurà un 
color dominant del parament, un complementari de tonalitat pètria per als 
elements en relleu i els més foscos pels fons d’esgrafiats, la fusteria i la 
serralleria.  

 

 
 

 
 
 

ANNEX II: TIPOLOGIES I CROMATISMES 

A.- Tipologia popular-tradicional: 
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Correspon a les edificacions més antigues dels nuclis antics amb major densitat a la Geltrú i el Palmerar. Donat que queden pocs exemples de façanes 
renaixentistes o barroques, hem inclòs en aquest grup totes les edificacions anònimes i de reblè que són el trasllat del model rural a la retícula urbana. Edificis de 
finals del XVIII fins el primer terç del XIX, i que es van prodigar en totes les construccions unifamiliars i populars d’ús menestral o artesanal.  
 
Les construccions més antigues del teixit històric eren originalment de planta baixa destinada a l’ús productiu i pis superior com dormitori. Amb el temps 
s’incorpora una escala interior i una segona planta. Compten amb un sistema constructiu a base de murs de càrrega de paredat ordinari de pedra local en les 
plantes baixes, i tapial en les superiors. L’embigat és de taulons de fusta de mida inferior als 5 m. i es cobreix amb teulada ceràmica amb vessant al carrer i 
recollida d’aigues amb tortugada i baixant. Les obertures estan disposades aleatòriament responent a la funcionalitat de l’ocupació. Domina l’alçat un portal 
d’arc adovellat de pedra calcària sovint ben escairada amb poques i desordenades obertures en el pis superior a base de petites finestres que el temps ha 
transformat en balcons de llosa de forja i ceràmica primer, i de pedra després.  
 
Amb la densificació de l’ocupació es va anar incorporant l’escala de veïns amb accés inquivit en la façana i transformant-se en habitatges plurifamiliars de pisos 
de renda i baixos de portal d’arc adovellat i ús menestral. En aquesta evolució la façana comença a organitzar-se segons eixos verticals amb jerarquització del 
vol dels balcons, decreixents en alçada. Fets amb llosana de forja i rajola i amb baranes de passamà quadrat i extrems elicoïdals. Combinen les obertures amb 
balconada amb les de simples finestrals, totes elles disposades verticalment. L’ornamentació és inexistent i els emmarcaments, sòcols, balcons, cantoneres i 
cornises són l’únic element d’estructuració de l’alçat. Els revestiments de façana són arrebossats de calç simplement remolinats o emblancats de calç incorporant 
terres naturals ocres. El contrast cromàtic l’aporten els complements generalment de pedra o pintats imitant-la.  
 

     
   Castell, 6     Sta. Magdalena, 22         Major, 75    Sant Felip Neri, 52   Lluna, 7 
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Elements arquitectònics i constructius: En aquesta tipologia la construcció es basa en les regles de la tradició i la funcionalitat dels elements arquitectònics.  
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Combinacions cromàtiques: Les combinacions de colors parteixen del domini del blanc de la calç amb 
pigments minerals afegits, combinat amb els elements de pedra, tortugades ceràmiques i els tancaments i 
proteccions de fusta esmaltada. Els tractaments recomanats seran a base de pintures a la calç i veladures. 
 

 
 

 

 

A-1           A-2              A-3 

A-4                 A-5              A-6 
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Correspon a l’edificació compresa entre el segon terç del S. XIX (1830) i finals de segle (1880). Es concentra en les reformes interiors del nucli de Vilanova i 
l’Eixample Central. És una arquitectura promoguda pel retorn dels “indianos” i les fortunes locals. A Vilanova i la Geltrú és també coneguda com l’arquitectura 
Romàntica que a partir de la meitat de segle donarà pas al Neoclassicisme marcat per l’influència de l’academicisme ensenyat a les escoles de mestres d’obres, 
arquitectes i enginyers. Es caracteritza per la paulatina substitució de la casa de cos popular per projectes que suposen agregació de parcel·les, fruit de noves 
aliniacions de carrers o enderroc de les muralles. Tenen un caràcter eminentment residencial, amb una estructura de la propietat vertical vinculada tant a 
residència senyorial com a comerç i arrendament. Les cases-palau són els clars exemples d’aquesta tradició arquitectònica, fruit de l’enriquiment de la burgesia 
vilanovina i el retorn dels “americanos”, però també trobem promocions d’habitatges obrers de cases en filera de panta baixa i pis, herència de la tipologia 
anterior. 
 
El mestre d’obres Josep Salvany (tècnic municipal del 1854 al 1880) és l’artífex de la nova ciutat i el “Bando General del Buen Gobierno” del 1851 el seu marc 
normatiu. La construcció es basa en paredat de murs de càrrega de mamposteria en les plantes baixes, i fàbrica de maó en les superiors. Es cobreix amb forjats 
d’embigat de fusta i revoltons i sostres decorats a joc amb els rics interiors. La coberta es resol amb terrat i ampit de balustres amb esveltes torratxes de guaita 
dominant l’horitzó. La pedra de Vilanova i de les pedreres properes segueixen proveïnt tant l’edificació religiosa com la civil. La combinació de les textures i 
virtuosisme dels picapedrers combinen amb els estucs i terracotes en unes façanes on el romaticisme monumentalitzant inicial donarà pas a un neoclassicisme 
més sobri. Els revestiments de les façanes sobreposen als humils arrebossats de base rics acabats d’estucs de calç, sovint amb acabats marbrejats (Casa Samà) o 
bé repintats al fresc simulant elements arquitectònics més complexes (Can Papiol). La façana parteix d’una organització tripartita de l’alçat (basament, fust i 
coronament) basada en eixos de simetria verticals i plafons interposats entre unes obertures de finestrals en els entresolats, balcons correguts en la planta 
principal. Els colors són més lluminosos amb la policromia pròpia dels jaspis (grocs, vermells i blaus) i combinats amb ornaments de terracotes d’argila sorgides 
d’obradors de la capital. Amb el temps se substituirà aquest recarregament ornamental per elements de repertori clàssic de l’arquitectura (frontons, cornises, 
encoixinats).  

     
   Pl. Vila, 12       Pl. Cotxes, 3    Pl. Diputació, 30    Pl. Llarga, 12    Major, 47 

B.- Tipologia Romàntica-Neoclàssica: 
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Elements arquitectònics i ornamentals: És el moment de la representativitat de la façana i l’enriquiment en els seus ornaments. 
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Combinacions cromàtiques: Els colors s’enriqueixen amb la incoporació dels marbejats i les terracotes, 
sovint circumscrits a plafonats verticalitzants i emmarcaments motllurats. Es combinen amb fusteries més 
clares i serralleries ornamentals. Caldrà combinar la ciència de la restauració amb les tècniques artesanals  
dels marbrejats. 
 

 

 

 
 

 

B-1           B-2              B-3 

B-4           B-5              B-6 
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Correspon a la tipologia edificatòria de la industrialització afiançada amb l’arribada del ferrocarril (1881) i les noves ordenances municipals (1884). Va del 1880 
al primer terç del S. XX (1930). Ja no ocupa els nuclis antics de carrers estrets sino els nous solars sorgits de l’eix vertebrador de la Rambla i l’eixample Gumà 
que s’extén vers el mar. És un model d’evolució de l’anterior, més socialitzat, no tant burgès, on prima la casa de renda sobre la monumentalitzada. El canvi de 
tipologia el podem associar tant al canvi social com a l’urbanístic, on el nou arquitecte municipal Bonaventura Pollés i Vivó redacta les primeres ordenances 
municipals amb una tipologia edificatòria ja perfectament pautada i assimilada. Els arquitectes de les noves escoles ja no tenen l’academicisme afrancesat com a 
únic referent, i intenten explorar noves corrents estilístiques sense acabar de definir-se per cap en concret, i resultant una barreja de tots al començament 
(Eclecticisme) fins que no troba un estil nacional propi amb el Modernisme i Noucentisme. Si bé la composició dels alçats a carrer continua dominada per la 
simetria i els eixos de composició, se sobreposa al parament principal una trama d’elements que l’organitzen i defineixen (emmarcaments, sòcols, impostes, 
cantoneres i frisos).  
 
Els sistemes constructius s’industrialitzen amb la paulatina substitució de l’embigat de fusta pel ferro i pilars de fosa estructurals. La terracota dóna pas a la 
pedra arificial. Dominen els emmarcaments motllurats, arcs escarcers, portals d’accés, vestíbuls menys monumentalitzats, baixos comercials, balcons correguts, 
persianes de llibret, estucs imitació a pedres amb tons més terrosos o clars combinats amb emmarcaments foscos. Cromàticament els pigments minerals 
incorporats a l’estuc exploren les textures imitació a pedra que aniran substituint els marbrejats del període neoclàssic, mantenint l’ofici de picapedrer per als 
sòcols i les llosanes de balcons. Menció a banda mereixen els exemples de façanes modernistes i noucentistes, on malgrat els pocs exemples a Vilanova aquests 
són ben meritoris, amb acabats de façanes decorades amb esgrafiats destacables. Cal tenir en compte que a principis del S.XX Vilanova i la Geltrú perd gran part 
del poder econòmic que li aportava el comerç amb ultramar, i és per aquest motiu que les corrents estètiques modernistes i noucentistes no troben molts 
promotors i no abunden exemples. Malgrat tot, el desenvolupament de la ciutat va permetre, fins que ho estroncà la guerra civil, la introducció de tots els estils 
arquitectònics internacionals (secessionisme i racionalisme), però pels escassos exemples de tot plegat preferim centrar-nos en la definició d’eclecticisme.  

     
    Sant Magí, 36 A                    La Rambla, 34           La Rambla, 82                Pl. Cols, 14-15                   Llibertat, 37 

C.- Tipologia Eclèctica-Modernista: 
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Elements arquitectònics i compositius: En aquesta tipologia els elements arquitectònics són una simbiosi dels oficis artesanals aplicats en les façanes. 
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Combinacions cromàtiques: Els colors d’aquest període van de la sobrietat de l’eclecticisme a la policromia 
del modernisme. És important estar atents a les diferents textures que presenten els estucs que imiten pedra a 
base de filetejats i plintos. Es faran prevaldre els estucs tradicionals amb la seva varietat d’acabats. 
 

 
 

 
 

 C-1           C-2              C-3 

C-4          C-5              C-6 
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NOTA: L’annex III és la transcripció del Cap7 “Criteris d’intervenció” estructurat en articles (sense imatges) pendent d’aprovació administrativa. 
 

ORDENANÇA CROMÀTICA DE LES FAÇANES DELS NUCLIS HISTÒRICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
TÍTOL PRIMER.-CRITERIS NORMATIUS 
 
Capítol I.-Disposicions generals 
 
Art. 1.-Objecte: La Carta de Colors de bona part dels nuclis històrics de Vilanova i la Geltrú té per objectiu harmonitzar i preservar els signes d’identitat 
continguts en les seves façanes, preferenciant la integració amb el conjunt urbà per sobre de la singularització individual. El paisatge urbà és un bé comú que 
els ents públics han de gestionar per sobre dels interessos particulars.  
 
La present ordenança es formula per tal de donar compliment a la previsió continguda a l’apartat sisè de l’art. 1 de l’ordenança de tipologia i composició 
arquitectònica incorporada al Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú en relació amb l’art. 44 de la normativa de l’esmentat Pla. Així 
mateix aquesta ordenança tindrà la consideració de normativa urbanística de conformitat amb allò previst a l’art. 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aporva el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’art. 74 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que habilita als ajuntaments a regular amb caràcter general aspectes constructius, tècnics o similars de les actuacions d’urbanització, edificació, 
rehabilitació o de reforma.  
 
Art. 2.-Classificació de les actuacions: Les actuacions constructives sobre les façanes es classifiquen en funció del tipus d’edifici en: 
 
2.1.-Edificis o béns catalogats: En les intervencions de façanes i elements inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la 
Geltrú seran d’aplicació aquestes disposicions. En edificis catalogats serà preceptiva la identificació dels colors originals de les façanes i quan els serveis 
tècnics municipals ho estimin oportú es realitzarà un estudi més exhaustiu d’aquestes preexistències cromàtiques. En cas d’aparèixer colors no inclosos en la 
Carta de Colors s’aportarà la justificació de la seva identificació, presència i distribució en l’alçat de les façanes. 
 
2.2.-Edificis no catalogats: En intervencions en façanes d’edificis històrics o tradicionals seran d’aplicació aquestes disposicions i la Carta de Colors que 
l’acompanya. 
 
2.3.-Edificació d’obra nova: En les façanes d’edificis projectats de nou serà d’aplicació el contingut de les normes de planejament vigent, essent necessari 
descriure els materials, textures i colors projectats. Si el color triat no està inclòs en la Carta de Colors caldrà aportar un fotomuntatge de la seva integració en 
l’entorn urbà que haurà de ser validat pels serveis tècnics municipals.  

ANNEX III.-ORDENANÇA CROMÀTICA (Articulat)  
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Art. 3.-Àmbit d’aplicació: Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les intervencions que tinguin per objecte dur a terme obres de consolidació, 
conservació, restauració o rehabilitació de les façanes de les edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora del Nuclis Antics de Vilanova i la Geltrú, 
incloent la quadrícula de l’Eixample Central delimitat pel la Rambla Principal (dues voreres) fins la Pl. Gumà i Ferran, C/ Tetuan, C/ Codonyat, C/ Correu i 
C/ Col·legi (dues voreres fins delimitació clau 3a) continuant més enllà del C/ Unió amb la delimitació del Pla de Millora. Igualment s’inclou en l’àmbit la 
Zona de Conservació, Àrea Central, clau 3a, del sector de Cap de Creu, de forma que la delimitació es dóna pel C/Jardí, C/ Picapedrers, C/ Teatre, C/ Pare 
Garí, C/ Sant Onofre (incloent la zona de Pla Especial, clau 9), fins la delimitació del Pla de Millora. No obstant serà susceptible d’ampliar-se amb els Sectors 
Urbanístics que el planejament estableixi. 
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Art. 4.-Composició arquitectònica: Tota intervenció anirà encaminada cap a la recuperació de la composició arquitectònica original, a la conservació dels 
seus elements històrics i tradicionals (materials, oficis i disposició) i a eliminar els afegits que distorsionin l’ordre arquitectònic.  
 
Art. 5.-Carta de Colors: La selecció dels colors s’ha de fer a partir de l’anàlisi de les preexistències (color, textura i disseny) de la pròpia façana i cal escollir-
lo d’entre els de la Carta de Colors que millor els reprodueixin (Annex “Patrons Cromàtics”). Per a la codificació dels colors s’ha escollit el sistema ACC 
(“Acoat Color Codification” per als colors de paraments i complements) i el sistema RAL per a fusteries i serralleries. Els colors es distribuiran en funció dels 
elements arquitectònics a tractar:  
 

PARAMENTS: Colors de l’1 al 20.     COMPLEMENTS: Colors del 21 al 24.    FUSTERIES. Colors del 25 al 32.     SERRALLERIES: Colors del 33 al 36 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARAMENTS 

1 C0.30.40 

2 C8.30.40 

3 D2.10.70 

4 D6.25.55 

5 E0.25.65 

6 E0.35.65 

7 E4.20.60 

8 E4.20.70 

9 E8.15.55 

10 E8.15.75 

11 E8.25.55 

12 E8.35.65 

13 F2.25.75 

14 F2.06.84 

15 F2.20.60 

16 J0.10.70 

17 N0.10.70 

18 QN.02.78 

19 U0.05.65 

20 U0.20.70 

Nº COMPLEMENTS 

21 E8.15.65 

22 F2.10.70 

23 F6.06.74 

24 F6.10.60 

Nº FUSTERIES 

25 RAL 8017 

26 RAL 8011 

27 RAL 8012 

28 RAL 7033 

29 RAL 6005 

30 RAL 6011 

31 RAL 5014 

32 RAL 7001 

Nº SERRALLERIES 

33 RAL 3005 

34 RAL 8014 

35 RAL 6012 

36 RAL 7015 
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TÍTOL SEGON.-CRITERIS TÈCNICS 
 
Capítol II.- Tractaments en funció dels materials i colors 
 
Art. 6.-Materials, textures i acabats de façanes: Tota intervenció sobre les façanes ha de ser respectuosa, eficient i ecològicament sostenible, havent de 
conservar els elements arquitectònics que siguin característics de cada tiplogia arquitectònica tradicional (Annex “Tipologies i Cromatismes”).  
 
Tots els materials d’acabat seran objecte d’atenció, molt especialment els vinculats als oficis artístics relacionats amb l’arquitectura històrica, com són: la 
pedra, ceràmica, terracota, vitralls, fusteria, forja, pintures, estucs, i tots els elements ornamentals. Tots ells s’hauran de conservar o restaurar sense 
sobreposició de materials o de productes que alterin la seva naturalesa i percepció. Les intervencions sobre els diferents elements i materials de façana 
atendran a les condicions que es detallen a continuació: 
 
 
5.1.-Pedra: El cromatisme propi de les pedres locals està inclòs en la Carta de Colors de Complements. Tota la pedra de les façanes ha de ser tractada amb 
productes i processos que no l’alterin química ni mecànicament, i a tota aquella que estigui pensada per anar vista no se li podran sobreposar productes 
filmògens o fer tractaments que modifiquin la seva textura o cromatisme natural. Els processos a seguir dependran del tipus i disposició de la pedra atenent als 
criteris següents: 
 
 -El paredat fet amb carreuons ordinaris, de reblè, tapial o tova ha d’anar revestit. 
 -La pedra amb estereotomia a base de carreus regulars (emmarcaments, cantoneres, llosanes, sòcols) anirà vista.  
 
Les pedres locals més habituals per anar vistes són: 
 
 -Calcites metamòrfiques (tipus marbres: Vilafranca, Garraf) han de ser tractades amb procediments per via seca o humida i productes neutres.  
 -Sorrenques sedimentàries (tipus gresos: Vilanova, Montjuïc) han de ser tractades amb procediments per via seca a baixa pressió (2 a 4 atm.) amb 
preconsolidació opcional i hidrofugació final que no alteri el seu aspecte.  
 
5.2.- Estucs: El domini cromàtic dels estucs vilanovins s’escollirà entre els de la Carta de Colors dels Paraments. Els estucs són uns revestiments que sempre 
s’aplicaran damunt d’arrebossats previs. En tota intervenció que requereixi la aplicació o recuperació d’estucs caldrà fer cales per esbrinar la naturalesa i 
consistència de l’arrebossat de suport, en especial en paredat de tapial o tova, ja que en aquests casos serà recomanada la disposició de malles o altres elements 
de reforç de l’ancoratge abans de sobreposar l’estuc.  
 
Quan es duguin a terme intervencions en façanes estucades prevaldrà el criteri de la seva conservació, en cas que sigui necessària la seva cromatització es farà 
amb tècniques de veladures i pintures minerals o derivats (calç, silicats, siloxàniques) llises i mats.  
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Quan calgui substituir els estucs s’hauran de reposar amb morters capaços de reproduir les textures, acabats originals i amb arestes del mateix material. A 
aquest efecte cal documentar els estucs antics (textura, color i disposició) abans de la intervenció. Els estucs vilanovins més iimportants són: 
 
 -Imitació a pedra: Estucs que marquen especejament i textura pètria. Prevaldrà el criteri de la seva conservació, però en cas de ser necessària la seva 
reproducció total o parcial, caldrà especificar en la documentació prèvia les cotes, mides i disposició per poder-lo restaurar fidedignament. 
 
 -Marbrejats: Estucs acabats lliscats que reprodueixen la textura, vetes i cromatisme dels marbres. Cal recuperar-los sempre que en quedin testimonis i la 
seva reproducció cal fer-la amb esteses lliscades de calç i aiguades pigmentades seguint tècniques de restauració conservativa.  
 
 -Esgrafiats: Conformats per la superposició de morters de diferents colors que, per tallat i buidat de capes, configuren decoracions policromades. La 
intervenció sempre haurà de ser conservativa i de tractament de les llacunes amb tècniques continuïstes amb la decoració existent. Com en els casos anteriors 
sempre cal la documentació de les preexistències, i en cas d’ornamentació figurativa procedir al calc o restitució dels motius en l’alçat que formi part de la 
documentació tècnica.  
 
 
5.3.-Pintures: En intervencions de rehabilitació de façanes les pintures seran de naturalesa no filmògena i transpirable, que garanteixin un índex de 
permeabilitat superior al valor de Wdd≥150g/m²dia (Sd0,10 m) (segons UNE-EN 1062-1:2005) com són les de tipus siloxànic, silicat de potassa o a la calç. 
La seva textura final sempra haurà de ser llisa i de lluentor mat. 
 
En cas d’intervenir en una façana que es descobreixin motius decoratius pintats, aquests hauran de ser documentats i caldrà aportar una proposta de 
recuperació amb la documentació tècnica.  
 
Pel que fa a la pintura dels elements de fusteria els esmalts seran d’acabat setinat (80% lluentor) i textura llisa. Per a la serralleria, els mateixos acabats 
admetent-se els esmalts amb partícules fèrriques sempre que siguin de gra fi. 
 
Totes les pintures, independentment de la seva naturalesa, hauran de complir amb les prescripcions mediambientals europees respecte del contingut de 
components orgànics volàtils (Directiva COV’s: 2004/42CE) i etiquetatge ecològic preceptiu. 
 
 
Art.7.-Combinacions cromàtiques per tipologies: Els colors es combinaran de manera que el resultat no distorsioni la composició arquitectònica preexistent. 
Per identificar les tipologies històriques s’adjunta l’Annex “Tipologies i Cromatismes” i caldrà remetre’s a allò que estableixi el Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i planejament vigent. 
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Capítol III.-Intervenció administrativa 
 
Art.8.-Tramitació de llicències: Per a la tramitació de les llicències que impliquin intervenir en una façana caldrà incorporar, de conformitat amb el que 
preveu l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, que condiciona l’atorgament de les 
llicències urbanístiques al compliment de les determinacions contingudes en el planejament i a les ordenances municipals, a més de la documentació establerta 
segons el planejament vigent, una memòria descriptiva que inclogui fotografies de l’estat actual i descripció detallada de la intervenció, amb indicació de les 
característiques dels materials d’acabat i color, tant dels paraments com de les fusteries i serralleries. 
 
Les llicències on les intervencions tinguin incidència o afectin a les façanes, han de ser informades, també en els aspectes cromàtics, pels serveis tècnics 
municipals. L’esmentat informe podrà contenir, si és el cas, el seu propi estudi cromàtic, establint les condicions que la Comissió de Patrimoni que es 
constitueixi pugui indicar a fí de vetllar per la fidelitat tècnica i cromàtica de cada intervenció, i condicionant, en allò necessari, la llicència a la realització de 
mostres en obra.  
 
Disposició transitòria: Les llicències concedides amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes ordenances no es veuran afectades per les mateixes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL: La  present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació en el DOGC, prèvia publicació integra del seu 
text en el Butlletí oficial e la Provincia de barcelona, i el transcurs del termini legal previst. 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL: Els annexos d’aquesta Ordenança, així com la seva memòria justificativa, estaran a disposició del públic en la secretaria que 
l’Ajuntament determini. 
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CLOENDA: La Carta de Colors de bona part dels nuclis històrics de Vilanova i la Geltrú s’ha fet per preservar els signes d’identitat continguts en les façanes 
del paisatge urbà. Ha estat un encàrrec fet per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’arquitecte Joan Casadevall Serra. S’ha seguit una metodologia científica 
de recerca històrica i anàlisi de materials per tal d’establir una paleta cromàtica i criteris d’intervenció que representi un compendi de les diferents èpoques i 
tipologies arquitectòniques del ric patrimoni vilanoví.  
 

       
Vilanova i la Geltrú, 20 de març del 2012 

 
Joan Casadevall Serra, arquitecte i director del “Gabinet del Color” 
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