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Districte Ciutat Vella (Gòtic)
Adreça: Carrer Mercè, 8 – C. Louis Braille, 5 - Pg. Colom, 17

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

Nivell de protecció:
C:Béns amb Elements
d'Interès
– Manteniment de la volumetria
original, la tipologia i els elements
comuns d'interès, així com el pati
interior.
– Manteniment de la volumetria,
la tipologia i els elements comuns
d’interès.
– Restauració de la façana del
carrer: eliminació dels elements
superposats (rètols que no
s’ajusten a la normativa,
persianes enrotllables de calaix
vist, instal·lacions...); recuperació
dels forats arquitectònics
originals; neteja, manteniment i
recuperació de tots els elements
originals (superfícies de pedra,
lloses i baranes dels balcons,
fusteria de totes les obertures,
portes...).
– Manteniment dels tancaments
originals existents de les
obertures de la planta baixa. Pel
que fa a la resta de tancaments,
caldrà adoptar una solució neutra
i harmònica amb el conjunt de la
façana.
– Com a element de protecció
solar de les obertures s'adoptarà
una solució unitària de color
harmònic amb el cromatisme de
la façana, amb la solució de
persianes enrotllables (sense
calaix visible exteriorment),
col·locades a l'interior del forat
arquitectònic i endarrerides
respecte del pla de façana.
– Manteniment de tots els
elements ornamentals interiors
originals.

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

Projecte original:
Època: Mitjan segle XIX
Estil:
Ús Original: Residencial
Descripció:
Edifici d’habitatges entre mitgeres i en cantonada, amb planta baixa i entresòl, tres plantes
pis i coberta terrat, amb l’accés a l’escala de veïns pel carrer Mercè.
Les façanes estan organitzades amb eixos verticals, amb obertures verticals superposades.
Les obertures, emmarcades amb pedra, són balcons amb la llosana de pedra i barana de
ferro, insinuats a la planta entresòl, amb més vol de llosana a la primera planta, el qual es
redueix gradualment a les plantes superiors.
El coronament de l’edifici es produeix amb la barana del terrat (en un principi segurament
era calada), amb la cornisa motllurada i un fris amb les obertures de ventilació de la cambra
ventilada del terrat.
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.

www.ciutatport.com

