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Districte Ciutat Vella (Barceloneta)
Adreça: Carrer Sant Miquel, 39 - Pl. Barceloneta

Projecte que li afecta:
Modificació del Pla d’Usos
de Ciutat Vella.
Projecte de Reformes Marina
Port Vell

Nivell de protecció:
B:Béns Culturals d'Interès
Local
– Manteniment de la volumetria
original, de la tipologia i dels
elements comuns d'interès.
– Restauració de les façanes:
eliminació d'elements superposats
no originals (reixes,
instal·lacions...); recuperació dels
forats arquitectònics originals;
manteniment, neteja i, si s'escau,
recuperació de tots els elements
originals (revestiments, lloses dels
balcons, baranes, elements
ornamentals, fusteria de totes les
obertures i persianes de llibret).
– El cromatisme que calgui
adoptar per a les superfícies i els
elements de les façanes s'haurà
de remetre al Pla del Color de
Barcelona i/o a l'estudi cromàtic
pertinent.
– Com a element de regulació
lumínica de les obertures de les
plantes pis, si s'escau, s'adoptarà
una solució unitària, de color
harmònic amb el cromatisme de
la façana, amb persianes
enrotllables (sense calaix visible
exteriorment) o llibrets,
col·locades a l'interior del forat
arquitectònic i endarrerides
respecte del pla de façana.

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

Projecte original:
Època: Segle XVIII; reforma: 1837, aprox.
Estil: Neoclàssic
Ús Original: Residencial
Descripció:
Fent mitgera amb l'església de Sant Miquel per la banda esquerra, aquest edifici respon al
tipus original de casa d'habitatges de la Barceloneta projectada a començament de la
segona meitat del segle XVIII. A aquest moment pertanyen les plantes baixes, amb portes i
finestres d'arc escarser, i els primers pisos, amb finestres i balcons amb baranes antigues.
El segon nivell degué ser construït poc després del 1837, moment en què s'autoritzen
aquest tipus d'ampliacions. Les grans plaques de terra cuita verticals de les façanes
formarien part del mateix projecte d'engrandiment i reforma del segle XIX.
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
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