
DRASSANES I MURALLA MEDIEVAL 
Districte Ciutat Vella (Raval) 016 
 
Adreça: Pl. Portal de la Pau, s/n - Av. Drassanes, 1 - Passeig Josep carner, 26 - Av. Paral·lel, 2 - 30 – C. Porta de Santa 
Madrona, 5 - 11 
 
Projecte que li afecta: 
 
Pla de Millora i Revitalització 
del Paral·lel i Modificació del 
Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

 
Nivell de protecció: 

 
A: Béns Culturals d'Interès 
Nacional  
 

– Manteniment de la volumetria 
original i de la tipologia actual.  
(La protecció no inclou la 

intervenció dels anys 1986-94 i 
95 amb nous tancaments i noves 
dependències interiors). 

 
– Conservació i restauració de 
les estructures i espais originals 

de l'edifici. 
 
– Manteniment dels elements 

ornamentals interiors originals. 
  
– 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: Arnau Ferrer i Joan Gener, m. d'o 

Època: 1282-1348 (primera drassana) 

Estil: Medieval 

Ús Original: Drassana 

 
Descripció: 
 

Les Drassanes de Barcelona constitueixen un dels conjunts arquitectònics del gòtic civil 
més importants del món. Aquest conjunt, tal com ens ha arribat avui dia, està constituït, el 
seu nucli principal, per set naus d'uns 150 metres de llargària amb façana al passeig 
Colom (antigament línia de mar). Les naus tenen una llum de 8,40 m, menys la central de 
16,20 m,. fruit de la modificació de 1742-49 que convertí les dues naus centrals en una de 
més gran dimensió.  
 
L'estructura d'aquestes és feta a base de pilars i arcs diafragma de pedra de Montjuic de 
bona factura, situats transversalment de la seva directriu. Dels arcs diafragma 
sobresurten permòdols de pedra de cantell rom que suporten les bigues de fusta, que a la 
vegada sustenten la coberta a dues vessants de cadascuna de les naus. 
 
A la part posterior d'aquest cos principal s'alcen tres naus en sentit transversal 
anomenades de La Generalitat, i al costat de llevant l'edifici anomenat Pere IV de dues 
plantes i de caràcter més domèstic, i que es correspon amb el compromís de construir 
una residència reial dictada anteriorment per al segle XIV. Més tard s'annexionaren, 
paral·lelament a les naus principals, tres noves naus semblants a les anteriors però de 
diferentes dimensions. 
 
Clou el conjunt la resta dels baluards i torres pel costat de ponent, i que a l'actualitat 
s'entroquen perfectament amb les naus. 

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