
EDIFICI D'HABITATGES 
Districte Ciutat Vella (Casc Antic) 103 
 
Adreça: Pl. Olles, 7 – C. Vidrieria, 16 
 
Projecte que li afecta: 
 
Modificació del Pla d’Usos 
de Ciutat Vella. 
 
Nivell de protecció: 
 
B:Béns Culturals d'Interès 
Local  
 
– Manteniment de la volumetria 
original, la tipologia i els elements 

comuns d'interès, seguint els 
criteris emprats a la recent 
restauració. 

 
– Restauració de les façanes: 
eliminació d'elements superposats 

no originals (instal·lacions...); 
manteniment, neteja i, si s'escau, 
recuperació de tots els elements 

originals (lloses dels balcons, 
baranes, elements ornamentals –
cartel·les de ferro dels primers 

balcons, emmarcaments de les 
obertures–,  fusteria de totes les 
obertures, portalons i portes). 

 
– 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 de les obertures 
existents de la planta baixa. 
 

– 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 de 

llibret, col·locades a l'interior del 
forat arquitectònic i endarrerides 
respecte del pla de façana. 

 
– Qualsevol intervenció haurà de 
valorar tots els processos 

històrics de l'edifici. 
 

 

 

 
Font: Fitxa del Catàleg de 

 Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 
Projecte original:  

Època: Inici segle XVIII 

Estil:  

Ús Original:  Residencial 

 

 
Descripció: 
 

Constitueix un dels exemples que ens han arribat de les reformes que, a partir de principis 
del segle XVIII, es van introduir en moltes cases del barri a fi d'ampliar la seva superfície, 
mitjançant volades sobre els carrers. 
 
La pobresa dels materials i també de la tècnica expliquen l'escassa supervivència de 
mostres d'aquest tret. Aquesta casa, paisatgísticament notable en el context de la plaça, 
presenta a la seva façana un primer pis volat sobre els baixos i, al damunt, un segon encara 
més prominent que el primer. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 
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