
EDIFICI D'HABITATGES 
Districte Ciutat Vella (Casc Antic) 100 
 
Adreça: Ptge. Palau, 6 – C. Rera Palau, 2 - Pl. Olles, 9 
 
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, de la tipologia i dels 

elements comuns d'interès. 
 
– Restauració de les façanes: 

eliminació d'elements superposats 
no originals (instal·lacions...); 
manteniment, neteja i recuperació 

de tots els elements originals 
(superfícies de pedra, 
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. 
 
– Manteniment dels tancaments 

originals existents de les 
obertures de la planta baixa. 

 

 
Font: Fitxa del Catàleg de 

 Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 
Projecte original:  

Època:1885, aprox. 

Estil:  

Ús Original:  Residencial 

 
Descripció: 
 

Edifici d'habitatges que fa cantonada amb la plaça Olles. Té façana al carrer Rera Palau, 2 
(principal), a la plaça Olles, 9 i al passatge Palau, 6. Està format per planta baixa i entresòl, 
més quatre plantes pis, totes amb dos pisos per planta, distribuïts de manera que uns donen 
al passatge i els altres a la plaça. L'accés de veïns està situat al quart forat des de la plaça 
Olles, quasi lateralment.  
 
La tipologia del sector es manté i compositivament segueix les mateixes directrius, així com 
es repeteix l'ús dels mateixos materials: pedra per a determinats elements, ferro per a les 
baranes dels balcons i un pilar de fosa de la planta baixa al local comercial situat a la plaça 
Olles i Rera Palau, on hi ha una botiga de xarxes i articles de pesca d'antiga tradició, una de 
les poques que es manté en una zona on eren prou freqüents. Pel que fa als balcons, la 
manera en què uneixen els forats (excepte a la primera planta, que és totalment corregut), 
indiquen la divisió interior de les plantes i la situació dels pisos. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

www.ciutatport.com 

 

 


