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Districte Ciutat Vella (Gòtic)
Adreça: Carrer Ample, 27 – C. Avinyó, 39 – C. Gignàs, 2

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

Nivell de protecció:
C:Béns amb Elements
d'Interès (SM*)
– Manteniment de la volumetria
original, de la tipologia i dels
elements comuns d'interès.
– Restauració de les façanes:
eliminació d'elements superposats
no originals (rètols que no
s'ajusten a la normativa,
instal·lacions...); manteniment,
neteja i, si s'escau, recuperació
de tots els elements originals
(superfícies de pedra,
revestiments, lloses dels balcons,
baranes, elements ornamentals,
fusteria de totes les obertures,
barres de suport dels elements de
regulació lumínica...).
– 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 tancament de les
obertures de la planta baixa,
s'admetrà una solució neutra i
harmònica amb la resta de la
façana.
– 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.
– Manteniment dels elements
ornamentals interiors originals.
* SM: edifici inclòs en el Conjunt
Especial del Sector de les
Muralles Romanes.

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

Projecte original:
Època: Segon terç segle XIX
Estil:
Ús Original: Residencial
Descripció:
Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes, bastit sobre un solar que
fa cantonada amb el carrer Avinyó i gira pel carrer de Gignàs, fruit de les noves alineacions
del carrer aprovades el 28 de març de 1817.
La façana principal, al carrer Ample no és la més gran i és de composició simètrica i
centrada que s'emfasitza per la potent balconada correguda de la planta principal sostinguda
per permòdols de pedra. A partir d'aquesta planta principal, la resta de la façana es compon
a partir d'un ritme ordenat i centrat de balconeres decreixents en alçada, i amb llosana o
sense segons eix. Els emmarcaments de les seves obertures, així com les llosanes, estan
fets amb pedra motllurada de Montjuïc i les baranes dels balcons amb ferro de fosa i forja.
Cal destacar els relleus situats en les llindes de les balconeres de la planta principal.
Els paraments són tractats amb estucs llisos entre faixes delimitades per línies d'imposta
motllurades, i de pedra de fil a la planta baixa de l'edifici, on s'obren els portals dels locals
amb arcades rebaixades.
Corona l'edifici una barana de ferro entre trams de paraments cecs, realitzada recentment i
sense cap lligam amb la composició de l'edifici.
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
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