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Edifici Generalitat a la Catalunya Central 

 

DADES SIGNIFICATIVES 

 

Objectiu: 

Concentrar en un sol edifici corporatiu totes les dependències 

administratives de la Generalitat que avui estan disperses per la ciutat 

de Manresa, amb espai per assumir el desplegament pendent previst dels 

serveis territorials i per a la implantació d’una Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) on es podran realitzar tots els tràmits de la Generalitat 

a través del sistema de finestreta única. 

 

Superfície construïda total: 

7.083 m2  

 

Pressupost de l’obra: 

12.579.950 euros (IVA exclòs) 

 

Proposta guanyadora del concurs d’idees, que s’encarregarà de la redacció del 

projecte i de la direcció de les obres: 

UTE formada per CDB ARQUITECTURA SLP – RFArq Arquitectos 

SLP 

 

Entrada en funcionament: 

primer semestre del 2026 

 

Situació: 

A l’illa delimitada pel Parc de la Seu i els carrers Baixada de la Seu, 

Galceran Andreu i Codinella, a la ciutat de Manresa 
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Capacitat de les oficines: 

Aproximadament 250 treballadors i treballadores. S’hi ubicaran les 

següents unitats: 

 

 Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central  

 

 Serveis territorials dels departaments: 

o Interior 

o Educació 

o Territori i Sostenibilitat 

o Justícia 

o Empresa i Coneixement 

 

 Oficines territorials de: 

o Sub-direcció General de Salut Pública 

o Regió Sanitària del Servei Catala de la Salut 

o Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

o Delegació d’Acció 

o Oficina Comarcal del Bages-Moianès d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 

Objectius arquitectònics: 

 Millorar el teixit urbà: es potenciarà l’eix de comunicació entre el nucli 

antic i la resta de la ciutat, donant continuïtat a la passarel·la sobre la Via 

de Sant Ignasi, a través del carrer Galceran Andreu, i generant una nova 

mobilitat pel carrer Codinella i el Parc de la Seu. 

 

 Fer un equipament obert a la ciutat: s’aprofitarà aquest projecte per 

reurbanitzar l’entorn i crear un espai públic a l’interior de l’illa, accessible 

des dels carrers Codinella i Galceran Andreu, connectat amb el Parc de 

la Seu i obert al territori. 

 

 Recuperar el Patrimoni arquitectònic: es recuperarà un edifici del segle 

XVII d’estil barroc classicista i de la sala gòtica, catalogats com a Bé 

Cultural d’Interès Local (BCIL). 
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 Racionalitzar i optimitzar espais: es posarà fi a la situació actual 

d’atomització en què es troba el conjunt de les oficines administratives 

dels diferents serveis territorials de la Generalitat a la Catalunya Central 

situats a Manresa. 

 

 Millorar l’atenció a la ciutadania: es crearà un espai únic on el ciutadà 

podrà realitzar tots els tràmits administratius amb la Generalitat de 

Catalunya, tant els genèrics com els que es refereixin a àmbits més 

especialitzats. 

 

 Avançar cap a un nou model d’organització: l’edifici comptarà amb 

espais de treball oberts, de col·laboració i d’ús polivalent, que donin 

resposta a les necessitats que els treballadors tinguin a cada moment i 

per cada tipus de tasca. 

 

 Aplicar criteris de sostenibilitat: el disseny del nou edifici incorporarà 

elements d’integració amb el medi ambient i tindrà en compte tant el 

desenvolupament sostenible dels espais exteriors com la qualitat 

ambiental de les plantes interiors. 

 

Marc conceptual: 

Aquesta operació s’emmarca en la voluntat del Govern d’anar cap a un 

nou concepte d’administració innovadora, sostenible i eficient, tant 

arquitectònicament com energèticament, que s’adapti a les necessitats 

de treball de les persones a partir d’un nou model organitzatiu i funcional. 

 

Punt de partida: 

El Pla de racionalització i optimització d’espais que el Govern va 

aprovar al juliol del 2013 per aconseguir una gestió més eficient dels 

immobles ocupats per serveis administratius i reduir costos. 

Aquesta política es troba en línia amb les noves tendències de reubicació 

cap a edificis corporatius, de gran dimensió, funcionals i eficients que 

segueixen administracions i empreses privades. 
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L’ESPAI ACTUAL 

 

Les finques que actualment ocupen gairebé la totalitat de l’illa es troben en diferents 

situacions: 

o La finca A és un edifici públic del segle XVII d’estil barroc classicista, que fins 

l’any 2008 havia estat la seu dels jutjats de Manresa. 

o Les finques edificades B i C es troben en mal estat de conservació i s’han 

d’enderrocar. 

o La finca D és un solar. 

 

El projecte reformarà una superfície catalogada Bé d’Interès Cultural i Local (BCIL) de 

1.370,32 m2. 
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CONCURS D’IDEES 

 

Per adjudicar la redacció de projecte i la direcció de les obres, Infraestructures.cat fa un 

concurs d’idees amb dues voltes. 

 

El novembre del 2019 es va fer una primera volta en la qual es van presentar 48 

avantprojectes. Les cinc propostes millor puntuades van passar a una segona fase i la 

que va obtenir la puntuació més alta, 87 sobre 100, va ser la presentada per la UTE B-

CDB ARQUITECTURA – RFARQ ARQUITECTOS. Finalment, un cop comprovat que 

aquesta empresa complia els requisits de solvència i compatibilitat necessaris, la 

Generalitat li ha adjudicat formalment el projecte, el 27 de febrer de 2020. 

   

El Jurat del concurs estava format per un equip multidisciplinar amb dos especialistes 

designats pel Col·legi d’Arquitectes, dos representants del departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un representat de l’Ajuntament de Manresa i 

dos d’Infraestructures de Catalunya. Les propostes s’han analitzat de manera anònima 

i d’acord amb la nova Llei d’arquitectura, que valora la qualitat del projecte per sobre del 

cost dels honoraris. D’aquesta manera, s’ha pogut potenciar el talent de les propostes 

presentades per sobre del currículum de les empreses. 
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LA PROPOSTA GUANYADORA 

 

Patrimoni arquitectònic 

 

El projecte del nou edifici corporatiu de la Generalitat a Manresa conserva l’edifici barroc 

i gòtic, els atorga un ús funcional i, d’aquesta manera, reforça el seu caràcter històric.  

 

 

Illa d’equipament oberta 

 

L’espai permet la connexió amb el Parc de la Seu. Es genera un passatge interior a l’illa 

que, de manera esbiaixada, l’uneix a l’entrada principal a cota de l’accés de la passera 

que hi ha a la cruïlla de Codinella i Galceran Andreu, oferint un nou passatge interior al 

nou complex, obert a l’apoderament ciutadà. 
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Millora del teixit urbà 

 

Es modifica l’amplada del carrer Codinella per alliberar més façana a la planta baixa del 

nou edifici i potenciar l’obertura exterior de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Es crea 

una connexió del nou pati amb el Parc de la Seu construint una escalinata d’accés a 

l’absis de la Seu. 
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Oficines obertes a la ciutadania 

 

Una gran obertura sota la placeta generada a la cruïlla de Codinella i Galceran Andreu 

obre físicament i visualment les oficines de l’OAC situades en aquest nivell d’entrada. 

 

 

 

La nova seu es dividirà en cinc àrees:  

 

1. L’Oficina d’Atenció Ciutadana, que ocuparà una superfície útil de 537 m2, 

s’ubicarà entre les plantes baixa, on hi haurà l’accés principal de l’edifici i 

l’atenció al públic general, i la planta altell. L’OAC permetrà realitzar qualsevol 

tràmit relacionat amb qualsevol departament de la Generalitat en un sol lloc, a 

través del sistema de finestreta única. Es crea una placeta sota cobert, a la 

cantonada dels carrers Codinella i Galceran Andreu, que facilita la circulació cap 

al vestíbul general i l’accés a l’OAC.  
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2. Els espais auxiliars i de serveis –espais de vigilància, de recepció, el menjador 

dels treballadors, la centraleta, etcètera– s’ubiquen a la planta 1, aprofitant la 

possibilitat de l’entrada del carrer Baixada de la Seu. 

 

3. L’accés institucional serà per la Baixada de la Seu, a la planta 2, que és on es 

situen els espais comuns i la sala polivalent, de 400 m2, que es cedirà a la 

ciutadania. Amb l’Espai Gòtic es completen els espais de caire institucional del 

conjunt. 

 

 

 

4. Les plantes 3, 4 i 5 allotjaran la resta d’oficines, que garantiran una tipologia 

d’espais variada i funcional que ofereixi espais adients per a cada tipus d’activitat 

i s’adapti a les noves maneres de treballar de l’administració. Aquests espais 

seran flexibles per permetre fer canvis de distribució i ocupació en qualsevol 

moment, d’acord amb les futures necessitats. 

 

5. L’accés a l’aparcament, a la planta -1, serà des de la Via de Sant Ignasi. Només 

s’han habilitat 21 places d’aparcament perquè l’administració vol fomentar l’ús 

del transport públic entre els seus treballadors. 
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LES XIFRES DEL PROJECTE 

 

7.083 m2 de superfície construïda distribuïts en sis plantes, amb un pressupost 

d’execució de l’obra de 12.579.950 euros, IVA exclòs. 

 

                                          m2           

Superfície catalogada BCIL (que s’ha de reformar) 1.378 

Superfície de nova construcció 4.970 

Aparcament 735 

Superfície total 7.083 
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LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA 

 

Es proposa un edifici compacte, que és la suma del conjunt històric i el nou edifici 

administratiu amb acabat de pedra i una illa tancada al voltant del pati central que resulta 

del buidat del pati interior de la reforma del 1972. 

 

A aquest pati se li intersecciona un altre més petit que vertebra l’edifici i dona ordre i 

unitat al seu encaix.  

 

La imatge del conjunt ofereix una resposta massissa adequada al context del nucli 

antic. 

 

Alhora, ofereix una gran obertura a la ciutat i permet l’apoderament de la ciutadania a 

traves d’un recorregut per l’interior de l’edifici. 

 

 

 

  



 

 
Edifici Generalitat a la Catalunya Central 13 

 

 

L’accés existent de l’antiga Casa del Consell de la Ciutat s’utilitza com a accés 

institucional. 

 

Aquesta entrada dona pas al gran pati, que esdevé el cor de l’edifici. S’hi 

desenvoluparan actes institucionals i públics, afavorint el contacte amb l’edifici gòtic, 

l’accés a les dependències comunes, la sala polivalent i la relació amb el Parc de la Seu. 
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CALENDARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

15 de gener de 2021, data límit per redactar el projecte 

bàsic. Durant la redacció del projecte es farà l’enderroc i 

els estudis arqueològics. 

30 d’abril de 2021: data de lliurament del Projecte 

d’Execució a Infraestructures de Catalunya. 

 

Finals de juliol de 2021: Infraestructures iniciarà la 

licitació de les obres d’execució. 

 

Primer trimestre de 2022: inici de les obres, 

que duraran uns 3 anys i 6 mesos. 

 

Estiu de 2025: final i recepció de l’obra. A partir 

d’aquí, la Generalitat es farà càrrec de l’equipament i 

l’adequació de l’interior de l’edifici. 

 

Primer semestre de 2026: entrada en 

funcionament de l’edifici, un cop s’hi hagin 

traslladat totes les unitats. 
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ANTECEDENTS 

  

El  desplegament progressiu de la Delegació del Govern, dels Serveis Territorials i de la 

resta de l’Administració Territorial de la Generalitat a la Catalunya Central a Manresa ha 

propiciat que, en aquests moments, la Generalitat tingui dotze unitats administratives 

disperses per la ciutat de Manresa, que ocupen dotze locals en set immobles dispersos 

dins la trama urbana de la ciutat, que anualment generen una despesa de gairebé un 

milió d’euros anuals, 559.175€ en concepte de lloguers i 374.696€ en concepte de 

serveis (neteja, manteniment, ...) i subministraments (agua i electricitat) i que ocupen 

una superfície de sis mil metres quadrats. 

 

I la previsió és continuar creixent, ja que hi ha unes quantes unitats pendents de 

desplegar al territori. A més, en la majoria dels casos són immobles ineficients que no 

s’adapten als estàndards actuals requerits per l’Administració de la Generalitat pels seus 

treballadors. 

 

El projecte d’Edifici corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central és 

necessari per posar fi a la situació actual d’atomització i a la manca de gestió unificada 

de serveis comuns en què es troben les oficines administratives dels diferents serveis 

territorials de la Generalitat, per traslladar-los junts cap a una nova seu pensada i 

dissenyada perquè la ciutadania de la Catalunya Central pugui realitzar tots els tràmits 

administratius en un espai únic i eficient. 

 

L’experiència assolida des de l’entrada en funcionament de l’edifici corporatiu de la 

Generalitat a Girona va posar de manifest els avantatges del nou model de concentració 

de dependències i va reforçar la voluntat del Govern de la Generalitat de tenir una 

presència institucional més representativa al territori. 

 

Fruit d’aquesta voluntat, es va crear el Comitè de Coordinació de l’Administració de la 

Generalitat al Territori, que impulsa dos projectes d’edificis corporatius 

multidepartamentals: 

o la nova seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, que es va 

inaugurar el juliol del 2017 i 

o l’edifici corporatiu de la Generalitat a la Catalunya Central, a Manresa. 
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La mesura  de racionalitzar la despesa immobiliària i optimitzar els espais ocupats pels 

serveis administratius (aprovada en el pla de racionalització i optimització d’espais de la 

Generalitat del 2 de juliol del 2013) és coherent amb el pla de govern per a la XII 

legislatura, on s’inclouen els  següents objectius fixats dins del pla departamental de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: 

 

 Millorar la gestió eficaç de les actuacions d'equipaments i d'inversions 

públiques que li són encarregades: optimització de costos, compliment de 

terminis, assegurament de la qualitat, prevenció de riscos laborals, respecte al 

medi ambient. Optimitzar la direcció, organització i gestió dels serveis del 

Departament, per obtenir uns bons resultats en cada àmbit d'actuació i simplificar 

els processos administratius de forma transversal per tal de dotar els actors 

implicats d'eines més àgils de resolució.   

 

 Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del 

Departament i la representació, informació i coordinació territorial. Simplificar 

processos per agilitzar la gestió de forma transversal, mitjançant la col·laboració 

amb els diferents departaments de la Generalitat.   

 

 Situar les persones al centre de les polítiques d'atenció ciutadana i 

promoure una comunicació corporativa que construeixi marca al voltant dels 

valors de la institució. Impulsar l'atenció ciutadana multicanal incidint en els 

serveis relacionats amb les persones més desfavorides i en la transformació de 

les oficines d'atenció ciutadana. Oferir serveis i continguts útils per a cada públic 

objectiu, que els apoderin per tenir una actitud crítica i oberta com a membres 

d'un país més lliure.   

 

 Elevar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat. Millorar 

l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. 

Continuar amb l’objectiu d’estalvi en la despesa immobiliària de la Generalitat 

fruït de la nova estratègia d’ocupació d’espais als edificis d’ús administratiu i de 

l’aplicació de la Llei del canvi climàtic. 
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Una nova manera de treballar orientada a millorar l’atenció a la ciutadania 

 

El nou edifici corporatiu de la Generalitat a la Catalunya Central permetrà introduir canvis 

en la manera de treballar de l’Administració i promourà la modernització de tots els 

processos, gràcies al treball col·laboratiu, la interdisciplinarietat i un nou model 

organitzatiu i funcional. 

 

En el marc d’una nova estratègia de l’espai de treball, en el nou immoble es potenciaran 

espais col·lectius i les plantes obertes i diàfanes, es reduiran al màxim els despatxos i 

s’afavorirà la mobilitat dels treballadors dins l’edifici per realitzar les seves tasques 

diàries. Tot plegat, amb l’objectiu final d’apropar l’administració al ciutadà i guanyar 

qualitat i eficiència en els serveis que presta. 

 


