
JUNTA D'OBRES DEL PORT 
Districte Ciutat Vella (Central) 018 
 
Adreça: Plaça  Portal de la Pau, 6 - 6P - Moll Bosch i Alsina, s/n 
 
Projecte que li afecta: 
 
Modificació del Pla d’Usos de 
Ciutat Vella. 

 
Nivell de protecció: 

 
C:Béns amb Elements 
d'Interès  
 
- Manteniment de la volumetria 

original, la tipologia i els elements 
comuns d’interès. 
 

-Manteniment, neteja i, si 
s'escau, restauració del conjunt 
monumental amb tots els grups 

escultòrics i elements 
ornamentals, conservant el seu 
aspecte original tant pel que fa a 

materials, com a forma i 
cromatisme.  
 

-Manteniment dels elements 
ornamentals interiors originals. 

 
 

 
 

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

 

 
Projecte original: Julio Valdés 

Època: 1903-07 

Estil:  

Ús Original: Residencial 

 
Descripció: 
 

L’enginyer de camins, canals i ports Julio Valdés, aleshores sotsdirector del Port de 
Barcelona, projectà el 1903 aquest edifici, enllestit el 1907.  
 
Aïllat i de planta rectangular, consta de planta baixa i un pis, amb torres als quatre vèrtexs, 
tot concebut i decorat en un bigarat estil eclèctic que recorda els grans casinos francesos. 
Per la seva situació contribueix a configurar l’espai de la Porta de la Pau, lloc on 
desembocaven els passatgers que arribaven a la ciutat. 
 
L’acolliment d’aquests viatgers fou l’ús original d’aquest edifici, concebut com a “embarcador 
de viatgers”, en què eren de gran importància els espais de rebuda, acolliment i tràmits 
burocràtics. Per aquest motiu, a la planta baixa s’hi instal·laren les oficines de correus i 
duana (on els tràmits podien durar dies) i a la planta pis un restaurant anomenat “El 
Mundial”.  
 
El 1918, i dins la remodelació de les instal·lacions portuàries feta després de la Primera 
Guerra Mundial, la totalitat de l’edifici es destinà a oficines de la Junta d’Obres del Port, 
actualment Port Autònom. El 1940 calgué restaurar-lo a fons a causa de les destrosses 
patides durant la Guerra Civil. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

www.ciutatport.com 

 

 


