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Adreça: Plaça Antonio López 1 5 6 7, C Fusteria 1-3 2-4 6-8 10 12 14-16, C Àngel J. Baixeras 2-4 1-3 5 7 9

Projecte que li afecta:
Modificació del Pla d’Usos de
Ciutat vella

Nivell de protecció: B

Font: Cèsar Casellas

Projecte original:
Època:
Estil:
Ús Original:
Descripció:
Els articles 32.2, 32.4 i 32.5 de la normativa dels Plans Especials de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona recullen les qüestions
relatives al tractament dels edificis inclosos en un entorn B.
Article 32.2: "En els expedients de sol·licitud de llicència, relatius a edificis o conjunts
protegits, inclús si es tractés de llicència d'ús o d'instal·lacions comercials o industrials, és
preceptiu l'informe dels serveis municipals que tinguin assignada la competència en
matèria de protecció del patrimoni, dins dels que tinguin atribuïdes competències en el
control de l'edificació."
Article 32.4: "En les sol·licituds de llicència que impliquin la modificació de l'aspecte
exterior de les façanes o volumetries existents de les construccions de l'entorn dels
edificis protegits amb nivells A i B, malgrat que no constitueixen conjunt, haurà d ser
acompanyat de la documentació fotogràfica del protegit i una perspectiva, muntatge o
dibuix de les façanes del projectat, per tal de justificar que no s'esdevindrà, per la seva
composició i caràcter, cap perjudici estètic per al primer. Serà preceptiu l'informe dels
serveis competents a què es refereix l'apartat 2."
Article 32. 5: "...s'entén per entorn dels edificis A i B les finques contigües, les que tinguin
façana davant l'edifici protegit en el mateix carrer, les que donin davant de places on tingui
façana l'edifici protegit i les que siguin incloses per conjunts delimitats per aquest pla
especial, a més dels entorns dels béns culturals d'interès nacionals, la delimitació dels quals
ha estat aprovada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya."
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
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