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La Generalitat preveu ingressar un mínim de 46,8 milions d’euros amb la 
venda d’aquest edifici modernista i dotze lots més 

 

S’obre el procés de subhasta de la Casa Burés 
 

 També sortirà a la venda l’edifici de l’antic Memorial Democràtic a 

Barcelona i altres immobles repartits pel territori 

 Els inversors podran presentar ofertes fins al proper 24 de maig 

 L’operació s’emmarca dins el pla de racionalització del patrimoni 

dissenyat per equilibrar les finances catalanes   

 
El Departament d’Economia i Coneixement ha convocat la subhasta pública d’un 
conjunt d’immobles propietat de la Generalitat de Catalunya pel proper 21 de juny. Els 
immobles, que es distribueixen en 13 lots separats, sumen un import total de 46,8 
milions d’euros. En els lots s’inclouen des d’edificis i pisos, a solars, locals comercials i 
places de pàrquing, que es troben distribuïts en diferents municipis. Destaquen com a 
immobles emblemàtics de la ciutat de Barcelona, l’edifici modernista de la Casa Burés 
amb un preu mínim de licitació de 26 milions d’euros, i el de la Via Laietana, 69, antiga 
seu del Memorial Democràtic, que sortirà a la venda per un import mínim de 14,8 
milions d’euros.  
 
D’acord amb l’anunci que publica avui el DOGC, la licitació es farà pel procediment de 
subhasta pública a partir de la presentació d’ofertes en sobre tancat. Els inversors 
tenen temps fins al 24 de maig per presentar les seves ofertes a la Direcció General 
del Patrimoni de la Generalitat. L’obertura dels sobres es farà el proper 21 de juny. 

 
 

 tipus d’immoble adreça Municipi 
superfície 
construïda  

(en m
2
) 

preu de sortida 

(en €) 

Lot 1 Casa Burés 
Girona, 18 - Ausiàs 

Marc, 30-32 
Barcelona 8.901,85  26.090.885,00  

Lot 2 

antiga seu 

Memorial 
Democràtic 

Via Laietana, 69 Barcelona 8.733,69  14.898.536,77 

Lot 3 local comercial Concili de Trento, 139 Barcelona 64,00  28.011,46  

Lot 4 local comercial Concili de Trento, 139 Barcelona 64,00  33.429,23  

Lot 5 
12 locals en dues 

plantes 
Coronel Sanfeliu, 21-23 

El Prat de 

Llobregat 
1.162,88  2.092.173,49 

Lot 6 solar Carrer de la Sitja Figueres 1.955,24  1.433.487,89 

Lot 7 immoble 
Carrer Amargura, 26, 1a 
planta 

Reus 94,85  265.000,00 

Lot 8 immoble 
Gran Via Jaume I, 9, 
entresòl 

Girona 243,15  475.985,58 
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Lot 9  2 immobles 
Gran Via Jaume I, 9, 3r 
1a i 3r 2a 

Girona 280,72  519.109,85 

Lot 10 
5 immobles amb 
un aparcament 

Nou, 14, i Cristòfol 
Grober 2 i 4 

Girona 416,30  745.457,05  

Lot 11 solar Pamplona s/n 
St. Feliu de 

Guíxols 
122,30  91.259,28 

Lot 12 immoble 
Dr. Ferran, 20, entresòl 

2a 
Castelldefels 54,39  68.766,52 

Lot 13 
habitatge 
unifamiliar 

Caldes, 46 
Castellar del 
Vallès 

180,00 52.108,50 

TOTAL 22.273,37 46.794.210,62 

 
 
Pla de racionalització del patrimoni 
 
L’operació s’emmarca en el pla de racionalització del patrimoni que el Govern va 
dissenyar per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de l’operació i 
reequilibrar les finances catalanes. Es tracta d’uns ingressos atípics que s’han previst 
per equilibrar les finances catalanes, la mateixa fórmula que han utilitzat altres 
empreses i entitats en els darrers anys.  
 
Des de començaments del 2012, el Govern ja ha tancat quatre operacions. La primera, 

el 27 de març del 2012, quan l’empresa Bancalé Servicios Integrales es va adjudicar la 

seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, situada al número 2-6 de l’avinguda 

Josep Tarradellas de Barcelona, per un import de 52 milions d’euros. La segona 

operació es va autoritzar el 22 de maig, amb la venda del número 221 del carrer de 

Muntaner de Barcelona a Mutual Mèdica de Catalunya i Balears per un total de 2,5 

milions d’euros. La tercera va tenir lloc el passat 19 de juny, quan la Generalitat va 

aprovar la venda de l’edifici del carrer Doctor Roux 80-86, per 14,5 milions d’euros a 

Vidacaixa. I finalment, el passat mes de febrer el Govern va vendre l’edifici de l carrer 

Fontanella 6-8, on s’ubica l’Agència Tributària de Catalunya, per 24,9 milions d’euros a 

la societat mercantil Ziscal Inversiones 2012.  

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
Gabinet del Conseller 
Comunicació 

25 d’abril del 2013 

 
  
 
La Casa Burés, un edifici modernista amb més d’un segle d’història 
 
La Casa Burés és un clar exemple de l’arquitectura modernista de principis del segle 
XX. Edificada entre el 1900 i el 1905 segons el projecte de Miquel Pascual i Tintorer 
en col·laboració amb Francesc Berenguer i Mestres, està situada a la cruïlla formada 
pels carrers Ausiàs Marc i Girona. L’edifici està distribuït en un soterrani i planta baixa 
–on s’ubicava el negoci tèxtil de l’antic propietari-, i quatre pisos.  
 
L’immoble té una façana molt característica en la qual destaca la torre del vèrtex sud 
de la cantonada de planta circular i els ferros de formes corbes que decoren els 
balcons. A l’interior, disposa d’un accés i d’un pati, així com una escala secundària que 
també s’han de conservar. Així mateix, s’hauran de respectar com eren originàriament 
el pis principal i els elements que es troben a la façana posterior de l’edifici.  
 
A l’interior, la casa disposa de cels rasos amb decoracions i motllures de l’època, i d’un 
ascensor de fusta de quan es va construir l’edifici i que forma part de l’ornamentació 
del vestíbul principal. Com que es tracta d’un edifici catalogat, tots aquests elements 
arquitectònics s’han de conservar independentment de l’ús que s’acabi fent de 
l’immoble. 
 
La Casa Burés va ser l’habitatge i la seu social de l’empresa tèxtil que va fundar el  
promotor de l’immoble, on també s’ubicaven els magatzems i les oficines de 
l’empresa. L’edifici va mantenir el seu ús original fins a la desocupació.  
 
La Generalitat es va convertir en propietària de l’immoble l’any 2008 quan la va 
comprar a l’Ajuntament de Barcelona per 26 milions d’euros. 
 
La Casa Burés ha estat escenari d’algunes filmacions com de la pel.lícula “Darkness” 
de Jaume Balagueró i de diversos esdeveniments com la seu de Casa Decor.  
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Via Laietana, 69, de la Banca Rosés a l’antiga seu del Memorial 
Democràtic 
 
L’edifici original va ser construït a començament del segle XX, uns anys després 
d’obrir-se la Via Laietana per ubicar-hi habitatges. L’any 1957 es va convertir en la seu 
de la Banca Rosés –després Banco Condal- que va comprar l’immoble. L’any 1967, 
els nous propietaris van encarregar la seva ampliació per a noves oficines a 
l’arquitecte Clemente Maynés Cavero.  
 
A la dècada dels 70, l’immoble passa a mans de Rumasa qui realitza una reforma 
integral de l’edifici, amb la construcció d’uns aparcaments i de la façana anterior i 
posterior amb la configuració que té actualment.   
 
Després de l’expropiació de Rumasa, grup al que pertanyia el Banco Condal, l’edifici 
es va posar a la venda i el va comprar Núñez i Navarro, l’any 1986. La Generalitat, 
aleshores, el va adquirir en règim de lloguer per ubicar el Departament de Governació, 
adaptant les dependències a les necessitats de l’Administració.  
 
Finalment, l’any 2001 la Generalitat n’adquireix la propietat i destina els seus espais a 
les oficines del Departament d’Interior, qui hi va viure fins a l’any 2007 quan es va 
traslladar al nou immoble del Passeig de Sant Joan.  
 
Els últims inquilins de l’immoble van ser els treballadors del Memorial Democràtic els 
quals van ocupar una part de la planta baixa, fins l’any 2010.  
 
Com a curiositat, destaca l’existència d’un rellotge al paviment de la vorera de l’edifici 
que va instal·lar la Banca Rodés com a reclam publicitari. Aquest és el segon rellotge 
d’aquest tipus a Barcelona. Quan la Generalitat va ocupar l’edifici, va encarregar-ne la 
seva restauració substituint la retolació.  

    


