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Poble
Escaldes
Parròquia
Escaldes-Engordany
Adreça
Avinguda Miquel Mateu, 13-15
Tipus de bé:
Fàbrica de pells
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1946
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-07-07
Descripció
Es tracta d’un edifici constituït per dos cossos adossats de dimensions i formes diverses. Un és de planta rectangular i l’altre quasi triangular. El
cos principal, més gran i de més alçada, consta d’un soterrani, d’una planta baixa, de tres pisos i d’un cap de casa. Totes les façanes presenten una
organització força simètrica, com passa sovint en els edificis propis d’aquest estil. La façana sud presenta dues finestres i una porta d’accés, situades a la
planta baixa. La resta dels pisos tenen tres finestres enreixades a excepció del cap de casa, que presenta un balcó. La façana est té tres grans portes a la
planta baixa, i a la resta de plantes hi ha set finestres alineades. La façana oposada presenta, també, set finestres rectangulars per planta. Cal esmentar que
en aquesta construcció no s’ha utilitzat, per a les obertures, l’arc de mig punt. Totes les portes i les finestres són allindades.
El cos secundari s’estructura en planta única i s’adapta a la morfologia del terreny, per això té una planta quasi triangular.
La coberta de llicorella es disposa a dues vessants, però té les parts frontal i posterior aixamfranades. Els carreus de granit són irregulars menys els de les
cantonades.
És un edifici interessant perquè és representatiu de l’anomenada arquitectura de granit, pròpia de les edificacions que es fan entre els anys trenta i els
seixanta, malgrat que no presenta totes les característiques que defineixen aquest estil.
A més, és una mostra de la nova economia naixent a Andorra, pel fet d’haver-se concebut i servit com un edifici industrial.
El cos principal té adossat un immoble de planta irregular, que consta en alçada de planta baixa i de dos pisos. Aquest edifici està revestit també amb granit,
però és de construcció més recent i presenta poc interès.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural
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