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Districte Ciutat Vella (Barceloneta)
Adreça: Passeig Joan de Borbó, 22 - 23 - Carretera Mar, 44 - 46

Projecte que li afecta:
Projecte de Reformes Marina
Port Vell

Nivell de protecció:
B:Béns Culturals d'Interès
Local
– Manteniment integral de
l'edificació –volumetria original,
tipologia, elements comuns-.
– Conservació de tots els
elements ornamentals interiors
originals.
– Neteja i manteniment de la
façana.
– En cas de trencament d'algun
element arquitectònic caldrà
reposar-ho per altre del mateix
color, textura i forma.
– Recuperació de les persianes
de llibret originàries a la finca amb
el color original –caldrà fer un
decapatge per tal de determinar
amb exactitud la tonalitat-.

Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.

Projecte original: Manuel Puig Janer
Època: 1935
Estil: Eclèctic afrancesat
Ús Original: Residencial
Descripció:
Edifici de planta pràcticament quadrada amb façana oberta a tres carrers. Té planta
soterrani, planta baixa, entresòl, sis plantes pis i dues plantes endarrerides. Es tracta d'una
edificació que es desenvolupa dins d'uns paràmetres d'elegància i equilibri tot rememorant
referents de l'arquitectura parisina del segle XIX totalment insòlita en aquest sector de
Barcelona.
Els elements més característics d'aquesta construcció es concentren en la mansarda i,
sobretot, en el reforçament de les cantoneres convertides en una mena de tribuna de planta
semicircular que ocupa verticalment tot l'edifici i es corona amb petites cúpules; la integració
d'aquest element és tal que sembla formar part de la pròpia pell de l'edifici a través de
recursos com són la continuitat de les franges horitzontals d'estuc i la utilització dels balcons
correguts a la planta principal i a la cinquena. La porta d'accés, flanquejada per pilastres
acanalades d'ordre dòric situa, a manera de frontó, un espectacular relleu escultòric amb
temàtica marina, probablement referent dels propietaris inicials de la finca.
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
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