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EL MACBA
D’ençà la creació el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
s’han incorporat altres edificis 
propers per acollir serveis i espais 
d’activitat del museu. El seu 
conjunt conforma en la pràctica 
totalitat l’actual Plaça dels 
Àngels.

L’any 1986 l'Ajuntament de 
Barcelona, amb Pasqual Maragall 
al capdavant, va encarregar a 
l'arquitecte nord-americà Richard 
Meier la construcció de la seu del 
nou Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA). El 28 de 
novembre de 1995 va obrir les 
seves portes.

L’edifici amb un total de 
14.306m2 en dedicava 4.100m2 

per a exposicions, 1.475m2 per 
a oficines i 8.731m2 per a altres 
serveis (reserves, magatzem, 
serveis interns...). 

El 2006 s’incorporà l’espai del 
Convent dels Àngels i la Capella 
dels Àngels amb un total de 
2.516m2 dels quals 1.200m2 es 
dedicaren a activitat expositiva 
i polivalent, i la resta a altres 
usos i serveis interns (oficines, 
biblioteca, sales de reunions, 
arxiu , restauració...).

El 2013 el Foment de les Arts i el 
Disseny deixava la seva seu de 
les dependències que ocupava al 
mateix Convent dels Àngels que 
s’incorporaren també al Macba 
on s’ubicà el Centre d’Estudis 
i Documentació, de 2.733m2 
dels quals 235m2 es dediquen 
a recepció i coworking, 130m2 
a oficines i 2.368m2 a altres 
usos (magatzems, arxiu, fons 
bibliogràfic...). I es signa també el 
conveni de cessió de la Capella de 
la Misericòrdia amb 2.300m2.
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EL MACBA

1986 
Pasqual Maragall encarrega 
la construcció del MACBA a 

Richard Meier

1995 
El MACBA  

obre les seves portes

2006
Una part del Convent dels 

Àngels passa a formar part 
del MACBA

2013
La totalitat del Convent 

dels Àngels passa a formar 
part del MACBA i es signa el 

conveni d’ús per la Capella de 
MisericòrdiaMACBA 

14.306m2

2019
Proposta d’una nova 

ampliació

Convent Àngels (FAD) 
2.733 m2 

Ampliació
+ 3.000m2

Convent Àngels  
(Edifici Pantalla) 

2.516m2 

Capella Misericòrdia 
2.300m2
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4 PROPOSTES
D’AMPLIACIÓ

1

2

3

4

0

0.  Capella Montalegre

1.  Actual antituberculós

  Ampliació antituberculós

2.  Ampliació edifici MACBA ( amb pas)

  Ampliació edifici MACBA (sense pas)

  Soterrani Pl. Joan Corominas

     Soterrani pati de les Escultures

3.  Soterrani Pàrquing Pl. dels Àngels

4.  Ampliació convent dels Àngels

Sup. construïda

Sota rasant     Sobre resant

Tràmits urbanístics

2300 m2

1462 m2 MPGM de zona verda (6) a
equipament (7).

PE modificació ús de l'equipament

2400 m2

610 m2

2000 m2

1000 m2 1900 m2

2250 m21000 m2

MPGM per canvi de zona verda (6)
a equipament (7)

MPGM o PE per incorporar l'ús
d'equipament (7) sota la zona
verda (6)

1200 m2 PE modificació ús de l'equipament

MPGM o PE per incorporar l'ús
d'equipament (7) sota la zona
verda (6)

MPGM o PE per incorporar l'ús
d'equipament (7) sota la zona
verda (6)

MPGM per canvi de zona verda (6)
a equipament (7)

3000 m2

4

1

2

3
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OPCIÓ 1
CAP DOCTOR 
LLUÍS SAYÉ  
(1)

El projecte d’ampliació presentat 
consisteix en passar les oficines 
i aularis al nou edifici, i alliberar 
l’Edifici Meier i Edifici Pantalla 
com a espai d’exposició.

Ampliació que haurà de ser 
cedida per Patrimoni de la 
Generalitat.

OPCIÓ 2
SOTERRANI 
PÀRQUING  
DE LA PLAÇA 
DELS ÀNGELS
(2)

Utilitzar la meitat del pàrquing 
(Saba).

S’hauria de segregar 
verticalment el pàrquing: bé 
pagant el rescabalament de la 
concessió de 6-7 milions d’euros, 
o bé ampliant la concessió de 
la meitat que continuaria com a 
pàrquing.

Caldria buscar solució jurídica 
per afrontar aquesta proposta 
donat que la concessió es va fer 
amb el conjunt de pàrquings

OPCIÓ 3
AMPLIACIÓ DEL 
CONVENT DELS 
ÀNGELS
(3)

Fer un edifici pantalla nou 
incloent els wc actuals 
i incorporant l’edifici on 
actualment hi ha l’Arxiu i l’Escola 
Bressol. Es tractaria de fer una 
Capella dels Àngels enriquida.

Caldria buscar nous 
emplaçaments per equipaments 
municipals.

OPCIÓ 4
AMPLIACIÓ  
DE L’EDIFICI  
DEL MACBA
(4)

Solar municipal lliure cedit al 
CCCB (qualificat com a pati 
interior).

Es tracta de construir un edifici 
de nova planta que cobriria les 
necessitats de magatzem dels 
dos equipaments.

Caldria renegociar amb el 
CCCB per compartir usos de 
magatzem, tal com es va fer per 
l’Edifici Meier.
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Opció B

OPCIÓ 4
AMPLIACIÓ  
DE L’EDIFICI  
DEL MACBA
(4)

Solar municipal lliure cedit al 
CCCB (qualificat com a pati 
interior).

Construir un edifici que s’adapti 
a les necessitats  d’ampliació 
que requereix el MACBA 
i cobreixi una necessitat 
compartida amb el CCCB, 
guanyar espai pel magatzem.

Opció COpció A



MACBA · Proposta d’ampliació  ·  7

OPCIÓ A

Soterrani

Planta 1 i 2: la totalitat de la 
superfície.

A partir de la tercera: la 
meitat de la superfície 
(possibilitat de construir/
pujar 2 o 3 plantes més)

Cada planta (6): 400m2

Soterrani: 1.000m2

Superfície total 
aproximada: 3.400m2
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OPCIÓ B

Soterrani

Planta 1: meitat de la 
superficie.

Planta 2: la totalitat de la 
superfície.

A partir de la tercera: la 
meitat de la superfície 
(possibilitat de construir/
pujar 2 o 3 plantes més)

Cada planta (6): 400m2

Soterrani: 1.000m2

Superfície total 
aproximada: 3.400m2
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OPCIÓ C

Soterrani

Planta 1 i 2: meitat de la 
superficie.

Cada planta (2): 800m2

Soterrani: 1.400m2

Superfície total 
aproximada: 3.000m2
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ASPECTES
A CONSIDERAR

1 Negociació amb la Diputació de com realitzar aquesta cessió i quines contraprestacions s’ofereixen al CCCB. 

2 Aspectes de mobilitat:
•	 Analitzar com es realitza l’entrada de camions al moll de descàrrega.
•	 Analitzar com s’accedeix al pati interior.

3 Modificació del PGM i compensació de canvis de zona. 

Planifició dels terminis de tramitació de tots els procediments:  
de 9 a 12 mesos.

4 En cas que la Generalitat rebi un fons FEDER d’aproximadament de dos milions d’euros per la rehabilitació de 
la Capella caldrà renegociar el traspàs d’aquests diners entre les àrees internes (de Salut a Cultura). 

5 Documents a signar entre Ajuntament i MACBA per a validar la proposta: 

Protocol amb els paràmetres necessaris per a dur a terme les modificacions urbanístiques, patrimonials o 
qualsevol altre de la seves respectives competències a fi d’assolir l’objectiu proposat de reubicació d’espais 
del MACBA en un radi prudencial de la seva actual seu.

Conveni en que podran intervenir altres Institucions públiques com la Diputació de Barcelona, que permeti 
regular amb precisió el conjunt dels acords adoptats al protocol, i que vinculin als signants en el compliment 
dels compromisos assumits.

OPCIÓ 4. AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL MACBA
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ASPECTES
A CONSIDERAR +
1 Resol la mitgera i queda alineat visualment amb l’Edifici Pantalla.

2 Resol l’accés a l’auditori i l’integra en el conjunt del centre.

3 Creix l’espai de magatzem.

4 Assegura una connexió completa entre la nova ampliació i l’Edifici Meier.

5 Augmenta en metres quadrats en relació a la proposta de la Capella de la Misericòrdia 
(2.300m2 vs +3.000m2)

6 Ampliació del verd al barri a la coberta de l’edifici proposat.

7 Ordena l’accés a l’interior de l’illa de la plaça Joan Corominas.

8 Possibilitat d’estudiar connectar l’ampliació i el MACBA (pont).
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