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Poble
Andorra la Vella
Parròquia
Andorra la Vella
Adreça
Avinguda Meritxell, 13
Tipus de bé:
Habitatge plurifamiliar
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1941
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-02-25
Descripció
És un edifici plurifamiliar del principi dels anys quaranta, que organitza la seva façana seguint les característiques de l’arquitectura de granit.
Presenta uns paràmetres propis de l’època en què va ser construït que trenquen amb els models de construcció de l’arquitectura tradicional vigent fins
llavors: obertures en arc de mig punt, balcons de peanya, tribuna central sobresortida i carreus esquadrats als angles i a l’entorn de les obertures.
La construcció de l’edifici es va iniciar l’any 1941 per iniciativa del seu propietari. La planta baixa va ser ocupada pel Banc Agrícol i Comercial d’Andorra i al pis
superior hi havia les dependències de la vegueria francesa. Actualment, l’edifici està integrat als magatzems Pyrénées.
L’edifici és de planta quadrangular, i en alçada està distribuït en planta baixa, tres pisos i coberta de dues vessants. La façana està totalment recoberta de
granit, amb el parament disposat en niu d’abella format per carreus hexagonals, tot i que també n’hi ha d’irregulars. A les cantonades els carreus són
rectangulars i disposats a trencajunt. L’organització de la façana és simètrica i ordenada: a la planta baixa hi ha tres obertures, una de central, més petita, que
donava accés a l’escala, i dues de grans que s’obrien als locals interiors; totes tres són en arc de mig punt adovellat. Als pisos primer i segon hi ha una tribuna
central, d’obra, arrebossada en blanc, que sobresurt de la façana franquejada per dos balcons de peanya amb la plataforma de forma arrodonida i constituïda
per dues peces de granit i la barana de ferro forjat que dibuixa motius decoratius amb un gerro com a tema central. Les obertures estan relatades per un arc
de mig punt amb les dovelles i els carreus laterals sobresortint. Al tercer pis, la distribució és igual, amb la diferència que hi ha una tercera obertura central
que s’obre a una terrassa per sobre la tribuna. La separació entre cada pis està remarcada per una franja horitzontal de granit que sobresurt del parament.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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