Palau de la Música Catalana
Descriptiu de la situació immobiliària

17 d’octubre de 2009
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Ubicació sobre plànol
En aquest plànol s’ubiquen les diferents entitats
que conformen el Palau de la Música Catalana i
que són les següents:
Dependències
annexes

(1) Palau originari;
(2) Petit Palau;
(3) Edifici d’oficines;
(4) Plaça del Palau de la Música;
(5) Dependències annexes al Palau de la
Música Catalana;

Edifici
Palmera
Petit Palau

Plaça del
Palau

Palau originari
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(1) Palau de la Música
Propietari: Associació
Dades registrals: Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al
Volum 1127, Llibre 48, Foli 233, Finca nº 629, Inscripció 4rta.

Descripció: “Edificio con el solar que ocupa situado en la calle Alta de
San Pedro de esta capital y conocido por Palau de la Música Catalana,
señalada con el número trece, compuesta de semisótanos, planta baja,
primer piso y un piso alto, dividido en tres habitaciones, estando destinada
la planta baja a domicilio social del Orfeo Català y el primer piso a sala de
audiciones, cuyo edificio esta levantado sobre un terreno de extensión
superficial mil trescientos cincuenta metros setenta y cinco decímetros
cuadrados, equivalentes a treinta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco
palmos setecientos tres centésimas de palmo también cuadrados;
LINDANTE: por la derecha entrando, o sea Este y considerando como su
frente o fachada principal en la calle Alta de San Pedro, con el citado
Pasaje Abierto recientemente en una línea de cincuenta y siete metros
sesenta centímetros; por la izquierda o sea al Oeste con la Iglesia de San
Francisco de Paula en tres líneas una de nueve metros ochenta y ocho
centímetros otra de treinta y seis metros doce centímetros y otra de once
metros treinta y ocho centímetros, de cuyas tres líneas la segunda es mas
saliente formado con las otras dos un ángulo recodo en cada extremo y
corresponde dicha segunda línea a la parte mas ancha del solar, por la
espalda o sea al Norte con terreno que queda a la sociedad Riva y García
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(1) Palau de la Música
en una línea de diecinueve metros y por su frente o sea al Sur en
parte con la calle Alta de San Pedro en una línea quebrada cuyas
dos partes miden ocho metros noventa y cinco centímetros la una y
ocho metros setenta y ocho centímetros la otra, y en parte con la
citada Iglesia de San Francisco de Paula en una línea de once
metros treinta y ocho centímetros.”

Catastre:1123102DF3812C0001UI

Títol: Pertany

a l’Associació, el terreny en virtut d’escriptura de
compraventa atorgada davant el Notari de Barcelona, En Ricardo
Permanyer Ayats, el 13 d’octubre de 1.904; i la construcció en virtut
de declaració d’obra nova autoritzada pel Notari de Barcelona, En
Miguel Martí Beya de data 12 de març de 1.909.

Càrregues: Lliure.
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(3) i (4) Edifici Palmera i part de Plaça
Propietari: Associació
Dades registrals:
Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2827,
Llibre 89, Foli 124, Finca nº 3333, Inscripció 2ª;

Descripció:
URBANA. EDIFICI de set plantes elevades sobre rasant i una
planta semisoterrani sota rasant adossat al Palau de la Música
Catalana pel la part Sud/Oest amb el que es comunica en totes
les seves plantes a excepció de la darrera i última planta elevada.
Té el seu front pel carrer Sant Francesc de Paula, dos, per on té
la seva entrada principal. El solar té una superfície total de cinc/
cents dos metres seixanta/set decímetres quadrats, dels que
l'edifici ocupa dos/cents vint/i/tres metres noranta/quatre
decímetres quadrats, destinant/se la resta a plaça pública i
dotació de nous accessos i vistes al Palau de la Música Catalana
per la seva façana Sud. L'edifici té una forma d'un rectangle
irregular amb una torre circular adossada al seu cantó Sud/Est.
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(3) i (4) Edifici Palmera i part de Plaça
Tota l'edificació s'ha realitzat amb maó d'obra vista, rematat amb
coberta plana i amb una superfície total edificada de dos mil cent
onze metres vint/i/set decímetres quadrats i que es distribueixen de la
següent forma: Planta Semisoterrani sota rasant destinada a sala
d'assajos amb una superfície construïda de cent setanta/vuit metres
seixanta/quatre decímetres quadrats; Planta Baixa, destinada a
accessos, vestíbul i guixetes, amb una superfície total construïda de
dos/cents vint/i/tres metres noranta/quatre decímetres quadrats;
Planta Primera, destinada a vestuaris per tots dos sexes amb una
superfície total construïda de dos/cents quaranta/ú metres setanta/
tres decímetres quadrats; Planta Segona, destinada a vestuaris i
camerinos dels artistes, bar i zona de descans, amb una total
superfície construïda de dos/cents cinquanta metres setanta/quatre
decímetres quadrats; Planta Tercera, destinada a oficines i sala de
juntes amb una superfície construïda de dos/cents cinquanta/sis
metres noranta/vuit decímetres quadrats; Planta Quarta, destinada a
oficines, amb una superfície construïda de dos/cents cinquanta/dos
metres cinc decímetres quadrats; Planta Cinquena, destinada a arxiu
i biblioteca, amb una superfície construïda de dos/cents cinquanta/
dos metres cinc decímetres quadrats i que es comunica amb part de
la planta següent per escala independent com si es tractés d'un altell;
Planta Sisena, destinada a instal·lacions d'electricitat i climatització de
tot l'edifici i també del propi Palau de la Música Catalana, amb una
superfície total construïda, incloent/hi l'altell que es comunica amb la
planta inferior, de dos/cents quaranta/quatre metres cinquanta/quatre

10

(3) i (4) Edifici Palmera i part de Plaça
decímetres quadrats i finalment Planta Setena, destinada
íntegrament a instal·lacions d'electricitat i climatització del
propi edifici i del Palau de la Música Catalana, amb una
superfície construïda de dos/cents deu metres seixanta
decímetres quadrats. Totes les plantes es troben comunicades
a través d'escales, dotades amb sortides d'emergència i també
amb dos ascensors. LLINDARS DE TOT EL CONJUNT
EDIFICAT: Al Nord, en línia de catorze metres, amb el Palau
de la Música Catalana, excepte en els darrers dos metres, que
limita amb l'edifici propietat de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvi; a l'Est, en línia de quatre metres cinquanta
centímetres, amb el Palau de la Música Catalana i altre finca
actualment propietat de l'Orfeó Català en una llargària de
quinze metres cinquanta centímetres i que te una forma
sensiblement corva; al Sud, amb el carrer Sant Francesc de
Paula, en set metres cinquanta centímetres i en part
mitjançant un retranquéig d'un metre, amb finca propietat de la
Caixa de Pensions; a l'Oest, amb l'esmentada Caixa de
Pensions mitjançant línia composta per dos segments de sis
metres i dotze metres cinquanta centímetres respectivament.
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(3) i (4) Edifici Palmera i part de Plaça
Catastre:
1123108DF3812C0001YI

Títol:

Escriptura pública autoritzada el 7 de març de 1986, pel
Notari de Barcelona, En Vicente Font Boix, amb el número 643
del seu protocol i en virtut de declaració de obra nova autoritzada
el 8 de març de 2007, pel Notari de Barcelona, En José Ramón
Mallol Tova, amb el número 855 del seu protocol

Càrregues: Lliure.
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(4) Centre de la Plaça
Propietari: Proindivís format per l’Associació i Parròquia de Sant
Francesc de Paola, cadascuna amb una participació del cinquanta
per cent (50%)

Dades registrals:

Registre de la Propietat número 1 de
Barcelona, al Volum 2827, Llibre 89, Foli 127, Finca nº 3335,
Inscripció 2ª

Descripció:

Porción de terreno edificable sito en esta ciudad,
calle de Sant Francesc de Paula; con una superficie de ciento
cuarenta y un metros tres decímetros cuadrados. Linda: al Norte, en
linea de catorce metros, con Palau de la Música Catalana; Este, con
Iglesia de Sant Francesc de Paula en forma de retroceso de dos
metros, siete metros cincuenta centímetros en curva, un metro
cincuenta centímetros, dos metros y seis metros cincuenta
centímetros en un total de diecinueve metros cincuenta centímetros;
Oeste, porción de terreno segregado de la que ésta procede, en un
total de quince metros cincuenta centímetros; Sur, en línea de seis
metros, con calle de Sant Francesc de Paula.

Catastre: 1123107DF3812C0001BI
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(4) Centre de la Plaça
Catastre: 1123107DF3812C0001BI

Títol:Escriptura

pública de compravenda autoritzada el 7
de març de 1986, pel Notari de Barcelona, En Vicente Font
Boix.

Càrregues: Lliure.
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(5) Dependències annexes
Propietari: Associació
Adreça:
Amadeu Vives 3, Baixos 3ª
Amadeu Vives 3, Altell, 2º
Amadeu Vives 3, Entresòl 3ª
Amadeu Vives, Principal
Pati interior de 1,67 m2

Dades registrals:
Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2812, Llibre 88,
Foli 172, Finca nº 3249, Inscripció 2na.
Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2827, Llibre 89,
Foli 4, Finca nº 3253, Inscripció 2na.
Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2827, Llibre 89,
Foli 16, Finca nº 3261, Inscripció
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(5) Dependències annexes
Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2827, Llibre 89, Foli 28, Finca nº
3269, Inscripció 2ª.
El Pati interior fou objecte de segregació que mai no ha estat inscrita al Registre de la
Propietat.

Descripció:
Amadeu Vives, 3, baixos, 3ª
Entidad número CUATRO. Local comercial BAJOS TERCERA. Situado en la planta baja del
edificio sito en esta ciudad, con frente a la calle Amadeu Vives, antes denominada Cameros,
número tres, y calle Ortigosa números cuatro y seis. Tiene una abertura con frente a la calle
Amadeu Vives y se halla comunicada con la finca contigua Palau de la Música Catalana,
desde donde tiene acceso. Es de figura irregular. Ocupa una superfÇciie de veintitrés
metros setenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: frente, tomando como tal el del
inmueble, con calle Amadeu Vives; derecha entrando y fondo, entidad número tres; izquierda
entrando, finca contigua Palau de la Música Catalana, con la que tiene comunicación. Tiene
un valor con respecto al del total inmueble de CERO enteros CUATROCIENTAS SESENTA Y
OCHO milésimas por ciento.
Amadeu Vives, 3, Altell, 2ª
Entidad número SEIS. Local ALTILLO número DOS. Situado en la cota de un metros sesenta
centímetros sobre la rasante de la calle Amadeu Vives, del edificio sito en esta ciudad, con
frente a la calle Amadeu Vives, antes denominada Cameros, número tres, y calle Ortigosa,
números cuatro y seis. Se halla comunicada con la finca contigua Palau de la Música
Catalán, desde donde tiene su acceso. Es de figura irregular. Ocupa una superficie de doce
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(5) Dependències annexes
Descripció:
metros noventa decímetros cuadrados. Linda: frente, tomando como tal el del inmueble, en
proyección vertical, entidad número tres; derecha entrando, entidad número cinco; izquierda
entrando, finca Palau de la Música Catalana, con la que tiene comunicación; fondo, entidad
número cinco. Tiene un valor con respecto al del total inmueble de CERO enteros DOSCIENTAS
CINCUENTA YCUATRO milésimas por ciento.
Amadeu Vives, 3, Entresol, 3ª
Entidad número DIEZ. Local piso ENTRESUELO. En la primera planta alta del del edificio sito
en esta ciudad, con frente a la calle Amadeu Vives, antes denominada Cameros, número tres, y
calle Ortigosa números cuatro y seis. Tiene su acceso, única y exclusivamente a través de
edificio contiguo Palau de la Música Catalana. Es de figura irregular. Ocupa una superfície de
veintitrés metros setenta y cinco decímetros cuadrados, más dos metros veinte decímetros
cuadrados de balcón. Linda: frente, tomando como tal el del inmueble, en proyección vertical,
calle Amadeu Vives; derecha entrando y fondo, entidad número nueve; izquierda finca contigua
Palau de la Música Catalana, con la que se halla comunicada. Tiene un valor con respecto al del
total inmueble de CERO enteros CUATROCIENTAS NOVENTA milésimas por ciento.
Amadeu Vives, 3, principal
Entidad número CATORCE. Local piso PRNCIPAL. En la segunda planta alta del del edificio
sito en esta ciudad, con frente a la calle Amadeu Vives, antes denominada Cameros, número
tres, y calle Ortigosa números cuatro y seis. Tiene su acceso, única y exclusivamente a
través de edificio contiguo Palau de la Música Catalana. Es de figura irregular. Ocupa una
superfície de veintitrés metros setenta y cinco decímetros cuadrados.Linda: frente, tomando
como tal el del inmueble, en proyección vertical, calle Amadeu Vives; derecha entrando y fondo,
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(5) Dependències annexes
entidad número trece; izquierda finca contigua Palau de la Música Catalana, con la que se
halla comunicada. Tiene un valor con respecto al del total inmueble de CERO enteros
CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO milésimas por ciento.

Catastre:
Amadeu Vives, 3, baixos, 3ª: 1123102DF3812C0006ED

Amadeu Vives, 3, Altell, 2ª: 1123102DF3812C0006ED
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(5) Dependències annexes
Amadeu Vives, 3, Entresol, 3ª: 1123102DF3812C0010RF

Amadeu Vives, 3, principal:1123102DF3812C0014IK

Pati interior: 1123105DF3812C0001WI
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(5) Dependències annexes
Títol:
Entresòl 3ª, Principal, Altell 2on, Baixos 3ª: Escriptura pública de compravenda autoritzada el
11 d’octubre de 1985, pel Notari de Barcelona, En Eduardo Nebot Tirado, amb el número 961 del
seu protocol.
Pati interior: Escriptura pública autoritzada en data de 25 de maig de 1992 pel Notari de
Barcelona, En Antonio López-Cerón i Cerón, sota el número 1720 del seu protocol.
Destacar que puix que no ha estat mai inscrita, aquesta escriptura tindria un problema
d’oponibilitat davant de posteriors adquirents de pisos o entitats en l’Edifici del qual es va
segregar el Pati, els quals haguessin adquirits sobre la confiança de la informació pública que
existeix en el Registre de la Propietari.
Tanmateix, segons inspecció ocular puntual sembla que aquest pati interior està ocupat per la
pròpia edificació de l’Edifici Palmera, la qual cosa sorprèn, atès que la construcció de l’edifici
Palmera és anterior a la compra i portaria a un escenari diferent.

Càrregues: Lliure, a excepció d’una servitud de llums i vistes sobre el Pati.
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Escola del Palau
Escola del
Palau
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Escola del Palau de la Música
Propietari: Associació
Dades registrals:

Registre de la Propietat número 1 de
Barcelona, al Volum 2947, Llibre 94, Foli 65, Finca nº 2507,
Inscripció 10ª.

Descripció:

ENTIDAD NÚMERO UNO. Local bajos sito en la
planta baja, de la casa número cinco de la calle ortigosa, de esta
ciudad. tiene una superficie aproximada de doscientos cuarenta y
siete metros cuadrados, y afecta una figura sensiblemente
trapezoidal, con frente a la citada calle, a la que abre dos huecos.
se compone esencialmente de dos naves antepuestas y paso entre
las mismas que circundan en parte el hueco de escalera de la
mayor finca, con cuatro despachos y dos aseos en su fondo. tiene
acceso al patio trasero del inmueble y comunica con el precitado
hueco de escalera mediante puerta de escape. linda, norte, con
finca de jacinta cárdeñas o sucesores, en parte mediante el
expresado patio trasero; sur, donde tiene su entrada, con calle
ortigosa; este, con honores de ramona marqués farguell o los
suyos; oeste, parte con sebastián bosch y mercedes pratmarsó y
parte huecos de escalera y ascensor y paso de acceso a los
vecinos de la mayor finca.- tiene un valor con respecto al del total
inmueble de doce enteros cuarenta y seis centésimas por ciento.
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Escola del Palau de la Música
Catastre:1024707DF3812C0001AI.

Títol: Escriptura pública de compravenda autoritzada el 8 de abril
de 2002, pel Notari de Barcelona, En Joan Rubies Mallol, amb el
número 2032 del seu protocol i acta de subsanació autoritzada el
24 de febrer de 2003, pel Notari de Barcelona, En Joan Rubies
Mallol

Càrregues:

Gravada amb una hipoteca a favor de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, responent la finca 360.000
euros de capital principal, interessos ordinaris per 33.300 euros,
interessos de demora de 73.800 euros, i 54.000 euros per costes.
Té un termini d’ amortització de 360 mesos, amb venciment a 1 de
juliol de 2032.

23

Magatzems

Plaça Sant Pere 4

Via Laietana 54
Sant Pere Mitjà 6
Sant Pere Més Alt 1
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Magatzem a Plaça Sant Pere 4
Propietari: Associació
Dades registrals: Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 3238,
Llibre 121, Foli 164, Finca nº 4312, Inscripció 3ª.

Descripció:

URBANA. DEPARTAMENTO número DOS. LOCAL COMERCIAL
PUERTA SEGUNDA en la PLANTA BAJA de la casa número cuatro de la Plaza de San
Pedro, de esta ciudad. Tiene una superficie construida de setenta y un metros veinte
decímetros cuadrados. Se compone de una nave. LINDA: frente, plaza vestíbulo de
entrada; derecha entrando, local planta baja puerta primera; izquierda, plaza de San
Pedro; fondo, Cristina Vilumara y Juan Sola o sucesores. Tiene un coeficiente con
respecto al del total inmueble de TRES enteros TREINTA Y DOS centésimas por ciento.

Catastre:- 1425601DF3812E0002LR.

Títol: Escriptura pública de compravenda autoritzada el 26 de gener de 2004, pel Notari
de Barcelona, En José Ramón Mallol Tova, amb el número 446 del seu protocol.

Càrregues: Lliure.
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Magatzem a Sant Pere Mitjà 6
Propietari: Associació
Dades registrals: Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, al
Volum 3941, Llibre 180, Foli 164, Finca nº 2123, Inscripció 11na.

Descripció: UNO. LOCAL COMERCIAL, radicado en la PLANTA BAJA,
del edificio sito en esta ciudad, calle Mediana de San Pedro, número seis;
compuesto de una sola nave, con patio posterior en el que hay un cuarto de
aseo. Tienen acceso directo a la calle; mide una superficie útil de sesenta y
cinco meros cuadrados, de los cuales corresponden diez metros veintiún
decímetros cuadrados al patio. LINDA: al frente, considerando como tal
donde abre la puerta de acceso, con la calle Mediana de San Pedro;
derecha, entrando, en parte, con vestíbulo y caja de escalera de vecinos y,
en parte, con finca número cuatro de la misma calle; izquierda, con la
número ocho; por la espalda, con finca número diecisiete de la calle Bajada
de San Pedro; por debajo, con el solar; y por encima, con el piso primero o
departamento número dos. Tiene un valor con respecto al del total inmueble
de VEINTICUATRO enteros por ciento.
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Magatzem a Sant Pere Mitjà 6
Catastre: 1222805DF3812A0001JD.

Títol: Escriptura

pública de compravenda autoritzada el 22 de
març de 2004, pel Notari de Barcelona, En José Bauza Corchs,
amb el número 1022 del seu protocol

Càrregues: Lliure.
Ocupació:

Segons la informació proporcionada, el local està
arrendat al Consorci per un termini de 15 anys. Segons informació
del Departament de Comptabilitat de les Entitats del Palau no tenen
constància del contracte d’arrendament.
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Local Carrer Sant Pere Més Alt, num. 12
Ciutat Vella, Barcelona
Propietat
Orfeó Català Palau de la Música.
Descripció tècnica
Local en planta baixa amb accés directe al carrer Sant Pere Més Alt, núm. 12 de Barcelona. En
aquests moments es troba desocupat.
Està situat en un edifici de vivendes de més de 130 anys de vida, segons el cadastre està
construït a l’any 1880.
Estructuralment està construït amb revoltons i bigues de fusta com elements resistents, recolzats
en pilars de ferro de “fundició”.
El local té dues alçades diferents una a 4,07 m. fins a meitat del local i l’altre al fons de 4.75 m.
aprox. També existeix un altell de fusta amb accés des del mateix local.
En aquests moments no té servei d’electricitat i és de suposar que és degut a que no reuneix els
requisits de les Normes de Baixa Tensió.
Segons peritatge previ, aquest local reuneix molt bones condicions per a serveis, com bar,
restaurant, botiga, etc. ja que la superfície i accessos són ideals per la zona.

Superfície
Superfície construïda aproximada de 241,73 m2.

Instal·lacions i acabats
Estructura......................: Parets de càrrega de maçoneria i maó massís.
Tancaments...................: Maçoneria.
Fusteria .........................: Tradicional de fusta pintada.
Paviments .....................: Hidràulic, en mal estat de conservació.
Aïllament ......................: No existeix.
Vidres ...........................: Senzills.
Persianes ......................: Metàl·liques.

Antiguitat: Segons el cadastre localitzat té 130 anys.

DEPARTAMENT MANTENIMENT

1

05 – 04 - 2013

DEPARTAMENT MANTENIMENT

1

05 – 04 - 2013

(2) Petit Palau
Propietari: Fundació
Dades registrals: La finca figura inscrita al Registre de
la Propietat número 1 de Barcelona, al Volum 2861, Llibre
90, Foli 169, Finca nº 3710, Inscripció 10ª.

Descripció:

TERRENO EDIFICADO situado en esta
ciudad, calle Alta de Sant Pere, esquina a la calle Sant
Francesc de Paola; con una superficie de cuatrocientos
cincuenta y un metros treinta decímetros cuadrados. LINDA:
Norte, en línea quebrada de nueve metros veinte
centímetros, doce metros cincuenta centímetros y veintidós
metros, con el Palau de la Música Catalana; Este, en línea
de veintisiete metros cincuenta centímetros, con calle Alt de
Sant Pere; Sur, en línea de cuarenta metros, con carrer de
Sant Francesc de Paola; Oeste, en forma quebrada de
segmentos de dos metros, siete metros cincuenta
centímetros en curva, un metro cincuenta centímetros, dos
metros y seis metros cincuenta centímetros, con un total de
diecinueve metros cincuenta centímetros, con porción
segregada de la de este número.
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(2) Petit Palau
Catastre: 1123106DF3812C0001AI

Títol:
Terreny: Escriptura pública de cessió autoritzada el 16 de juliol de 2002, pel Notari de Barcelona,
en Bartolome Masoliver Rodenas, amb el número 2427 del seu protocol.
Edificació: Escriptura de dret de superfície autoritzada en data de 25 de març de 1999 pel Notari
de Barcelona, en Bartolome Masoliver Rodenas.
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(2) Petit Palau
Càrregues:
Condició resolutòria imposada
en l’atorgament del dret real de
Superfície: la no subsistència de la finalitat de servir a les activitats del
Palau de la Música té caràcter de CONDICIO RESOLUTÒRIA explícita.
Reversió: En la cessió d'aquesta finca per l'Ajuntament de Barcelona a
favor de la Fundació Orfeó Catalá/Palau de la Música Catalana, mitjançant
escriptura autoritzada a 16 de Juliol de 2002 pel Notari de Barcelona don
Bartolomé Masoliver Rodenas, es va pactar el següent: La cessionària
haurà de destinar la finca a la remodelació i ampliació del Palau de la
Musica de conformitat amb el que disposen els articles 49 i 50 del reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17
d'Octubre, amb la REVERSIÓ AUTOMATICA de la finca al patrimoni
municipal si no es destina o es deixa de destinar a la referida finalitat en els
termes que preveu el referit article 50.
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