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1. INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.
L’excelꞏlència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat; excepte en determinades
situacions en que es requereixin actuacions més singulars; es facin dins un marc en el que es
prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el
manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn;
l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable
d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes
tecnològics i de comunicació quan sigui convenient.
L’objecte del present Plec és establir les bases i criteris que serviran com a guia per a la redacció
del projecte executiu de la intervenció arquitectònica per a la conversió del conjunt
Padellàs/Llibreteria en MUHBA-CASA DE LA HISTÒRIA, al Districte de Ciutat Vella.

2. OBJECTE DEL CONCURS
L’objecte del concurs és la redacció del Projecte Executiu, Projecte d'Instal•lacions,
Certificació Energètica, Estudi de Seguretat i Salut i Documents de Sostenibilitat i Medi
Ambient, i la possible direcció d'obra i la liquidació d’obra en cas que es consideri necessari, de
la intervenció arquitectònica per a la conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria en MUHBA-CASA
DE LA HISTÒRIA, al Districte de Ciutat Vella, així com el projecte bàsic i executiu i possible
direcció de les obres de la rehabilitació de la façana de llibreteria en cas que es consideri
necessari.
La redacció del Projecte Executiu, objecte d’aquest encàrrec, es desenvoluparà en base al
“Projecte Bàsic per a la conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria en MUHBA-CASA DE LA
HISTÒRIA, al Districte de Ciutat Vella” redactat per l’equip A+M / arquitectes durant l’any 2017.
Aquest ha estat promogut per l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) i s’ha desenvolupat sota les directrius i supervisió del MUHBA.
El present Projecte Bàsic, defineix els criteris generals d’intervenció i les característiques
funcionals, arquitectòniques i econòmiques de l’obra a realitzar, per a la transformació de l’actual
conjunt dels edificis de la Casa Padellàs i Casa Llibreteria en el MUHBA CASA DE L’HISTÒRIA.
Aquest es complementa amb el Document de Llicència Ambiental i la Certificació d’Eficiència
Energètica.
El projecte bàsic es desenvolupa en dos àmbits: àmbit 1, cobriment amb lluerna del Pati de Casa
Padellàs, no forma part d’aquest encàrrec, i l’àmbit 2, conversió del conjunt Padellàs/llibreteria
en MUHBA-CASA DE LA HISTÒRIA, objecte del present plec el desenvolupament del projecte
executiu.
La redacció del Projecte Executiu, per tant, consistirà en el desenvolupament del Projecte
Bàsic de l’àmbit 2, mantenint en tot moment les línies d’actuació definides, tant des del
punt de vista funcional, com constructiu.
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3. EMPLAÇAMENT
L’àmbit d’intervenció es troba al barri Gòtic de la ciutat de Barcelona, als edificis Casa Padellàs,
on actualment es troba situada la seu del Museu d’Història de Barcelona, amb accés pel carrer
Veguer núm. 4 i a l’edifici Llibreteria, amb accés pel carrer Baixada de Llibreteria núm. 7, on es
troba la seu de l’administració i serveis annexes del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

4. BARRI GÒTIC - DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
El barri Gòtic és un dels quatre barris que conformen el districte de Ciutat Vella de la Ciutat
de Barcelona. Està delimitat per la Rambla, la Via Laietana, el Passeig de Colom i la Plaça
Catalunya. Aquest es composa alhora per diferents barris històrics que conserven la seva pròpia
personalitat: el Call, Sant Just i Pastor, Santa Maria del Pi, la Catedral, Santa Anna, la Mercè i el
Palau.
El barri Gòtic és el nucli més antic de la ciutat i el seu centre històric, i és on es troben la majoria
dels edificis i carrers amb significació històrica de la ciutat. Al llarg dels segles ha assumit el paper
de centre de representació política i institucional.
Els eixos d'urbanització històrics del barri corresponen al cardo i el decumanus romans en la part
més alta de l'antic mont Tàber (plaça de Sant Jaume).
L'estructura del barri va arribar intacta fins al segle XIX, si bé la morfologia interna havia canviat
dràsticament durant el segle XVIII per la gran densificació soferta: es va subdividir els grans
casalots en pisos irregulars i mancats de serveis, es va aprofitar tota parcelꞏla, es van suprimir
els horts que hi persistien, es van crear habitacions mal ilꞏluminades i poc ventilades i es va
enderrocar la casa antiga per construir-ne una de nova amb un increment desmesurat de l'alçada.
El segle XIX serà el de les grans transformacions en l'estructura i morfologia del Gòtic. La
transformació de cementiris parroquials en places públiques, el buidat de grans edificis amb el
seu consegüent canvi d'us, l'enderrocament de les muralles i d'altres actuacions urbanístiques
van provocar que el Gòtic es comencés a veure com a patrimoni colꞏlectiu de prestigi i com a
valor d'ús per la seva centralitat territorial i històrica, que calia preservar.
El valor patrimonial que el barri representa, la varietat i les diferències dels altres barris que el
conformen, i per tant la complexitat dels processos urbans que s'hi desenvolupen, l'han portat a
especialitzar-se en el sector terciari d'activitat, convertint-se en el centre de comerç més
important de Barcelona i de Catalunya.
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5. ANTECEDENTS
La Casa Padellàs és un típic exemplar de palau privat d'estil gòtic, edificat a finals del segle XV
i dues primeres dècades del XVI. Inicialment s’aixecava al carrer Mercaders, però fou desmuntat,
traslladat i reconstruït a la Plaça del Rei (1930-1931) a causa de l’obertura de la via Laietana,
que posava en risc la seva conservació. El museu es va inaugurar després de la Guerra Civil,
l’any 1943, com a Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
La residència consta de tres plantes ordenades a l’entorn d’un pati amb escala descoberta, amb
portes a l’estudi del primer replà i, al capdamunt, un vestíbul, cobert amb fusta i obert al pati amb
quatre arcs apuntats, des del qual s’accedeix a les diverses estances privades. A una de les
cantonades hi havia una torre, avui rebaixada. Al segle XVIII es van obrir grans finestrals amb
balcons que van suplir les finestres coronelles originals.
El 1930-31, amb motiu de les obres de fonamentació que es realitzaven a la Plaça del Rei per
bastir la Casa Padellàs, es van trobar restes de construccions de l’antiga colònia romana.
L’excavació d’aquesta zona posà al descobert un sector de la cara interior de la muralla, una part
de l’intervalum i les restes d’una illa de cases del segle I.
L’edifici de la Casa Padellàs va ésser reformat l’any 2003, per a l’arquitecte Josep Llinàs i
Carmona, mantenint el seu ús com a museu d’Història.
L’Edifici Llibreteria es tracta d’un edifici plurifamiliar noucentista projectat a mitjans del s.XIX.
Consta de planta baixa amb obertures de pedra emmotllurada i quatre pisos amb balcons.
Aquest inclou, al seu interior, dependències del Museu d’Història de la Ciutat, per aquesta raó no
disposa de la mateixa tipologia que inicialment. Cal destacar la correcta composició de façana
on destaca el tractament de la cantonada amb balcó seguit i carreus de pedra arrodonit.
A l’edifici del carrer Llibreteria, de composició habitual en les cases d’habitatges noucentistes del
s.XIX, es va efectuar una reforma integral a finals dels anys 70, per l’equip d’arquitectes Bosch –
Botey i Cuspinera. Aquest va esser remodelat completament, des del reforç de la fonamentació
amb micropilotatges, nova estructura de la totalitat dels forjats (semi-bigues de formigó i jàsseres
planes de formigó armat), nova estructura d’escala (llosa i murs de formigó vist) i reforços dels
murs de càrrega de les cruixies interiors. Els forjats de P1 i P2 van esser projectats per una
sobrecàrrega de 700 k/m2, ja que l’edifici preveia contenir el museu de numismàtica. Referent a
les altres plantes no es disposa d’informació suficient que permeti assegurar la seva capacitat.

6. PLANEJAMENT
Els edificis es situen a la zona del Casc Antic medieval i estan qualificats com a 7a (equipaments
actuals) pel Pla General Metropolità de Barcelona. Tanmateix els dos edificis formen part del
Catàleg de Béns Immobles d’interès local (BCIL) amb grau de protecció B que implica les
següents consideracions:
Casa Padellàs:
-

Manteniment de la volumetria original, la tipologia i els elements comuns. La façana
mantindrà l’aspecte actualment existent pel que fa a la composició, materials i textura.
Caldrà mantenir els elements ornamentals tant interiors com exteriors.

Edifici Llibreteria:
-

Restauració, si s’escau, de les façanes: eliminació d’elements superposats no originals
(aplacats, aparadors, instalꞏlacions...); manteniment, neteja i, si s’escau, recuperació de
tots els elements originals (superfícies de pedra, revestiments, lloses dels balcons,
baranes, elements ornamentals, fusteria de totes les obertures...).
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7. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ I PROGRAMA FUNCIONAL
L’objectiu de la reforma de la seu de la Casa Padellàs i l’edifici Llibreteria com a Museu d’Història
de Barcelona és, incrementar substancialment el seu rendiment social de cara a la ciutadania
i fer-la compatible per a persones d’orígens i condicions personals i socials diverses. Es planteja
la creació de nous espais per acollir als visitants, per organitzar el Centre de Recerca,
Documentació i Debat i per oferir a barcelonins i visitants una exposició sobre grans qüestions
de la història de la capital de Catalunya.
Amb la intenció d’aconseguir una visió de conjunt de la ciutat al Museu d’Història, l’Ajuntament
va comprar i reformar l’edifici Llibreteria, unint-lo pel pis superior amb la Casa Padellàs, però per
circumstàncies i canvis van portar a no completar l’obra en aquell moment. En la nova proposta
es contempla la consolidació i millora d’aquesta unió entre els dos edificis creant nous espais
museístics i recorreguts expositius.
La formalització d’aquest conjunt d’espais plantejats a partir de l’estudi de l’estat actual del museu
i dels nous objectius, s’han definit de la següent manera:
a) Planta Baixa concebuda com a Àgora, és a dir, un conjunt d’espais d’ús públic molt obert
a la ciutat.
b) Nivell 1 i 2 definits com a espais d’Exposició, amb projectes expositius estructurats de
manera modular per facilitar l’articulació amb els altres materials i formats i facilitar la
seva renovació.
c) Nivell 3 concebut com a planta d’Estudi, amb els despatxos, biblioteca, sales i altres
espais dedicats a la documentació, la recerca i el diàleg. Per altra banda zona per al
manteniment de les Oficines i espais de treball de tot el personal.
A grans trets, i a mode de resum, el programa funcional objecte del projecte inclou les següents
estances: despatxos, biblioteca, arxiu, sales d’estudi, espai expositiu, espai d’àgora. El programa
funcional complert i detallat esta definit al projecte Bàsic.
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La proposta d’intervenció arquitectònica que es planteja en el Projecte Bàsic, comentat
anteriorment, s’ha desenvolupat considerant les següents premisses com a punt de partida:
-

-

-

Minimització de l’impacte de l’adequació arquitectònica, atès que es tracta de dos edificis
d’alt valor patrimonial.
Aprofitament de les anteriors intervencions arquitectòniques i d’instalꞏlacions realitzades
en els dos edificis (Adequació de la Casa Padellàs de l’arquitecte Josep Llinàs i reforma
de la casa Llibreteria).
Adequació de l’edifici a les normatives d’accessibilitat, seguretat d’ús, prevenció i
evacuació en cas d’incendi i estabilitat de l’estructura, que estipulen les actuals
Ordenances i Codi Tècnic vigent.
Garantir uns accessos i circulació del públic, el més coherents i agradables.
Adequació arquitectònica de la definició general del nou model de Museu de la Ciutat a
la realitat constructiva dels edificis.

El projecte executiu caldrà que contempli i estudiï molt acuradament la planificació i metodologia
per a l’execució de les obres, tenint en compte que s’ha de minimitzar l’impacte de les obres en
l’entorn urbà on es situa l’edifici, i que els usos administratius de l’edifici s’han de mantenir durant
l’execució de l’obra. Per tant, caldrà habilitar espais temporals per a que es produeixin aquests
usos, atenent als diferents graus d’intervenció dels espais, concentrant les actuacions amb més
impacte l’edifici de Llibreteria i actuacions més petits o de menys impacte a l’edifici Padellàs.

8. ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut, els
documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d’instalꞏlacions i la certificació energètica.
El contingut Projecte Executiu contindrà, a efectes informatius i no limitatius, la següent
informació:
-

Memòria descriptiva, justificativa, i tècnica
Annexes
Documentació gràfica
Pressupost (amidaments, quadre de preus, justificació de preus, estadística de
partides,...)
Plec de condicions tècniques
Documents de sostenibilitat
Estudi de condicionament acústic
Estudi de seguretat i salut
Certificat energètic

Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el
“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” (via telemàtica) facilitats per BIM/SA. Aquests
quadres són necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les obres que s’hi duen
a terme. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense
perjudici de que calgui incorporar el quadre al projecte en paper, si es el cas.
El projecte haurà de donar compliment i justificar la nova Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número
14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La instrucció es pot
descarregar al següent enllaç:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà compliment
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als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el
Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.
El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que
s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors.
L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament Vigent o en procés d’aprovació, i a la
normativa que li és d’aplicació, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents
tècnics adjunts al Plec Administratiu del concurs.
L’ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec,
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés
de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual
que li és d’aplicació.
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i
modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes
de seguiment de les reunions del projecte.
Durant la redacció del projecte executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes com
l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, patrimoni arquitectònic i arqueològic,
etc. Amb la maqueta del projecte executiu cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe i tots
junts conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).
També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i associacions
veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin
del projecte: power points, resums, esquemes, etc
L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a complementar
la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari del present encàrrec
haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la documentació gràfica lliurada.
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra.
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i
finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions que s’hagin de
prendre en consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició
pública, etc.).
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9. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ
ACTUACIÓ

“CONVERSIÓ DEL CONJUNT PADELLÀS / LLIBRETERIA EN
MUHBA – CASA DE LA HISTÒRIA”

NUM. PLANTES

PB + 3 + PC PADELLÀS / PB + 5 LLIBRETERIA

SUP. EDIFICACIÓ

1.626,80m2 construïts Padellàs / 1.922,20m2 construïts Llibreteria
TOTAL = 3.549,00m2 construïts

TIPOLOGIA

REHABILITACIÓ

COST MÀXIM OBRES

2.960.000 € (PEC IVA inclòs) obra principal.

10. DOCUMENTACIÓ LLIURADA - ANNEXOS
Els annexos inclosos en aquest plec tècnic han d’ajudar als participants del concurs a orientarlos i introduir-los en la naturalesa i les particularitats de l’actuació, així com en els marcs
normatius existents.
A aquest efecte, s’adjunta:
-

Projecte Bàsic d’Intervenció Arquitectònica per a la conversió del conjunt Padellàs /
Llibreteria en MUHBA – CASA DE LA HISTÒRIA.
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11. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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