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Districte Ciutat Vella (Barceloneta) 131 
 
Adreça: Moll Dipòsit, s/n 
 
Projecte que li afecta: 
 
Modificació del Pla d’Usos 
de Ciutat Vella. 
 
Projecte de Reformes Marina 
Port Vell 

 
Nivell de protecció: 

 
B:Béns Culturals d'Interès 
Local  
 
– Manteniment de la volumetria 
original, de la composició de les 

seves façanes amb els materials 
dels paraments, i de l'estructura 
interna dels diferents cossos 

edificats a base de pilars i 
jàsseres reblonades i voltes de 
rajols a plec de llibre. 

 

 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

 
Projecte original: Maurici Garran 

Època: 1881; reforma: 1991-92 i 1995-96 

Estil: Arquitectura industrial 

Ús Original: Magatzem 

 
Descripció: 

 
Tot seguint esquemes similars als adoptats en altres edificis del nord d'Europa, dels quals 
els Docks de Londres són els més significatius, l'edifici s'estructura a partir de dos cossos 
edificats de planta soterrani, baixa i tres plantes pis, separats per un pas central; i a la 
vegada, cadascún d'aquests amb tres naus adossades i travessades per un passadís de 
comunicació i distribució de mercaderies, a cada una de les plantes. Aquestes naus es 
cobreixen amb cobertes a dos vessants seguint-ne la generatriu. Clou el conjunt, unint 
ambdós cossos, una peça rectangular i coberta amb terrat pla que s'obre al moll a través 
d'una gran porxada porticada que enclou el primer pis. 
 
L'edifici va construir-se amb murs d'obra de fàbrica a cara vista (seguint la tradició 
anglesa) amb gruixos considerables, que ressegueixen el perímetre que conformen les 
diferentes naus. D'aquesta manera s'aconseguia una millora de les condicions d'aïllament 
i protecció contra el robatori de les mercaderies que s'hi emmagatzemaven. A l'interior, 
per tal d'obtenir diafaneitat a les plantes, es realitzà l'estructura a base de pòrtics d'acer 
laminat i reblonat que suporten voltes de maons a plec de llibre. En realitat es tracta d'una 
estructura dins d'una altra esrtuctura que es connecten per tal de millorar-ne el travament. 
Totes aquestes solucions constructives eren avançades per a la seva època, per la qual 
cosa pot considerar-se avantguardista en el terreny de l'estructura i de l'energia, solucions 
motivades per les profundes transformacions en les operacions de càrrega, descàrrega i 
emmagatzematge de mercaderies, fruit de la substitució dels antics velers per vaixells a 
vapor de casc metàl·lic. 
La coberta de les diferentes naus, excepte el cos que conté la porxada, es féu mitjantçant 
encavallades d'acer laminat que es recolzen directament sobre els murs perimetrals, tot 
alliberant l'estructura interna. 
 
En l'actualitat, després de les reformes recentement realitzades, a ambdós cossos s'han 
obert un pati central d'il·luminació i comunicació per tal d'adaptar l'edifici als nous usos, 
sent el que correpon al Museu d'Història de Catalunya el més gran, i la intervenció 
realitzada en aquest cos ha permès conservar i entendre l'estructura original de l'edifici. 
En canvi, la intervenció realitzada en el cos de l'esquerra (seu de la Conselleria de 
Benestar Social) ha estat poc afortunada, ja que aquesta no permet en el seu interior 
transmetre la pòtencia de l'estructura ni la seva qualitat arquitectònica com a espai. 
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