
GOVERN MILITAR  
Districte Ciutat Vella Gòtic) 019 
 
Adreça: Pl. Portal de la Pau, 5 - Pg. Colom, 25 - c/ Parc, 2 – C. Josep Anselm Clavé, A-B-C 
 
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. 
 
– Manteniment, neteja i, si 

s'escau, restauració del conjunt 
monumental amb tots els grups 
escultòrics i elements 

ornamentals, conservant el seu 
aspecte original tant pel que fa a 
materials, com a la seva forma i 

cromatisme. 
 
– Manteniment dels elements 

ornamentals interiors originals. 

 
 
 
 

 

 
Font: Fitxa del Catàleg de  

Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 
Projecte original: 

Època: Dècada anys 20 del segle XX 

Estil: Classicista 

Ús Original: Administratiu 

 
Descripció: 
 

Edifici aïllat, amb quatre façanes, de planta gairebé rectangular organitzada al voltant de dos 
patis, és la seu del Govern Militar. Construcció monumental i de gran impacte visual per les 
seves dimensions i situació urbana, a la confluència del Passeig Colom i el Portal de la Pau, 
està formada per planta baixa i quatre plantes pis. 
 
La composició de les façanes s'organitza de forma simètrica amb eixos verticals i elements 
d'ordre clàssic. Format per una planta baixa amb portals amb arc de mig punt, tres plantes 
intermèdies lligades per grans pilastres, i una última planta en forma de fris i cornisa 
trencada per frontons amb relleus escultòrics a sobre dels portals principals. L'accès 
principal, al Portal de la Pau, presenta un pòrtic avançat amb arcs de mig punt. La coberta 
de l'edifici està coronada per una balustrada perimetral  
amb escultures bèliques. 
  
El tractament de la superfície de les façanes és d'estucat llis, amb un especejament en 
franges horitzontals a la planta baixa. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

www.ciutatport.com 

 

 


