Per fer constar que aquest document s’ha aprovat
inicialment per acord del Ple de data 25 d’abril de
2018. En dono fe, el secretari general.
digitalmente
CPISR-1 Jesús Firmado
por CPISR-1 Jesús
Gutiérrez Bustillo
Gutiérrez
Fecha: 2018.05.04
Bustillo
09:37:20 +02'00'

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
LLEIDA

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
BÉNS ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS (BARP)

APROVACIÓ INICIAL. ABRIL 2018

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)
LLEIDA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
CODI
Nom
001
LES TERMES DOMÈSTIQUES DE L'ARC DEL PONT

Categoria
BPU

Nivell de protecció
Nivell 6. AEA

002

RESTES D'UNA GRAN DOMUS (EDIFICI ROMÀ AL SUBSÒL DE
L'AUDITORI)

BCIL

Nivell 6. AEA

003

TERMES PÚBLIQUES ROMANES

BCIN

Nivell 1. Integral

004

POU ROMÀ A LA BAIXADA DE LA TRINITAT, 3

BPU

Nivell 6. AEA

005

RESTES DE L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN

BCIN

Nivell 1. Integral

006

RESTES DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA MAGDALENA

BPU

Nivell 6. AEA

007

PALAU DE LA PAERIA (RESTES ROMANES I ANDALUSINES)

BPU

Nivell 6. AEA

008

RESTES D'UNES ADOBERIES

BPU

Nivell 6. AEA

009

MUR FEUDAL DEL CARRER BAFART, 6-8

BPU

Nivell 6. AEA

010

RESTES DEL VILOT DE SUCS

BCIN

Nivell 1. Integral

011

ESTRUCTURES PER SOTA DE LA COTA EXCAVADA

BPU

Nivell 6. AEA

011.01

ESTRUCTURES ROMANES, ANDALUSINES I FEUDALS DEL
CARRER DEMOCRACIA, 6-8

BPU

Nivell 6. AEA

011.02

ESTRUCTURES ROMANES, ANDALUSINES I FEUDALS DEL
CARRER ANSELM CLAVÉ, 47

BPU

Nivell 6. AEA

011.03

ESTRUCTURES ROMANES I MEDIEVALS DEL C. IGUALADA
CANTONADA C. PI I MARGALL

BPU

Nivell 6. AEA

011.04

ESTRUCTURES ANDALUSINES I MEDIEVALS AL C. CARME, 75-79

BPU

Nivell 6. AEA

011.05

ESTRUCTURES MODERNES I MEDIEVALS AL CARRER
MAGDALENA, 19

BPU

Nivell 6. AEA

011.06

ESTRUCTURES MODERNES I MEDIEVALS AL CARRER
MAGDALENA, 38

BPU

Nivell 6. AEA

011.07

ESTRUCTURES INDETERMINADES AL C. DEMOCRÀCIA, 15

BPU

Nivell 6. AEA

011.08

ESTRUCTURES TROBADES A L'AVINGUDA BLONDEL, 46

BPU

Nivell 6. AEA

012

TOSSAL DEL LLOPET

BPU

Nivell 6. AEA

013

HORT DE L'AIGUADER

BPU

Nivell 6. AEA

014

LO RACÓ DELS CIGRONS

BPU

Nivell 6. AEA

015

TURÓ DEL TIBIDABO I

BCIL

Nivell 1. Integral

016

TOSSAL DE LA TORRE DEL SABATERET

BPU

Nivell 6. AEA

017

POLVORÍ DE SUCS

BPU

Nivell 6. AEA

018

LES TORRES DE SANUI

BPU

Nivell 6. AEA

019

LA BÒBILA DE LA TORRE RIBERA

BPU

Nivell 6. AEA

020

SERRA DEL PI O DEL CALCES

BCIL

Nivell 1. Integral

021

ASTOR

EPA

Nivell 1. Integral

022

ASTOR-CADOLLES

BCIL

Nivell 1. Integral
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023

BASSOTS I

EPA

Nivell 1. Integral

024

BASSOTS II

BCIL

Nivell 1. Integral

025

LA COGULLADA

BCIL

Nivell 1. Integral

026

LA FEMOSA I

EPA

Nivell 1. Integral

027

PUIG PELEGRÍ

EPA

Nivell 1. Integral

028

TORRE SOLANS

BCIL

Nivell 1. Integral

029

TOSSAL LLARG

BCIL

Nivell 1. Integral

030

TOSSAL DEL POBRE

EPA

Nivell 1. Integral

031

TROS DEL BARBUTXO

BCIL

Nivell 1. Integral

032

TOSSAL DE LA BASSA O VINATESSA

BCIL

Nivell 1. Integral

033

TORRE ANDREU / TORRE SALLA

EPA

Nivell 1. Integral

034

LA FONTETA DE GREALÓ

BCIL

Nivell 1. Integral

035

LES FONTS I

BCIL

Nivell 1. Integral

036

TORRE GARRELL

BCIL

Nivell 1. Integral

037

TORRE FILELLA

BCIL

Nivell 1. Integral

038

TORRE PUJOL

BCIL

Nivell 1. Integral

039

LA ROQUETA I

BCIL

Nivell 1. Integral

040

LA ROQUETA II

BCIL

Nivell 1. Integral

041

TURÓ DE LA SEU

EPA

Nivell 1. Integral

042

TURÓ DE GARDENY

EPA

Nivell 1. Integral

043

TOSSAL DE MOREDILLA O MORADILLA

EPA

Nivell 1. Integral

044

LES FONTS II

BCIL

Nivell 1. Integral

045

MURALLES (ciutat baixa)

BCIL

Nivell 1. Integral

046

INSCRIPCIÓ ROMANA I FINESTRES TARDO GÒTIQUES

BCIL

Nivell 1. Integral

047

LA PLETA DE GREALÓ

BPU

Nivell 6. AEA

048

MOLÍ HIDRÀULIC DE L'AVINGUDA BLONDEL, 94

BPU

Nivell 6. AEA

049

CALL DE LLEIDA

BPU

Nivell 6. AEA

050

ADOBERIES DE LA RAMBLA FERRAN, 17

BPU

Nivell 6. AEA

051

DIPUTACIÓ PROVINCIAL

BPU

Nivell 6. AEA

052

ADOBERIES DEL CARRER SANT ANTONI, 21

BPU

Nivell 6. AEA

053

CARRER DEL CARME, 7-21

BPU

Nivell 6. AEA
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

001.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 27-30

Coordenades UTM x = 302318
y = 4609791

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2499307CG0029G

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Planta de les excavacions
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

001.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Edifici termal

Subtipus funcional
Tipus

Edifici privat

Cronologia

Època romana

Context

Gran part de les restes es troben colgades pels fonaments del nou edifici. Tot i aixó, la
part visible de les restes queda visitable des de l’accés indepenedent, i d’atres resten
integrades en el conjunt del local comercial existent a la planta baixa

Elements

En el solars números 27 i 29 de la Plaça Sant Joan que conforten amb l’Arc del Pont, es
van documentar les restes unes termes domèstiques d’època romana, que un cop
documentades van ser tapades de nou, ja que no quedaven afectades per la cota de
construcció del nou edifici.
Es va documentar la planta completa d’un caldari i algun fragment de paviment conservat
miraculosament entre el cellers pertanyent al frigidari. Són, sense cap mena de dubte els
banys privats d’una luxosa domus, tal com ho indiquen les dimensions del caldari i la
piscina.
Els murs de l’hipocaust del caldari estan construïts amb blocs de pedra sorrenca que
actuen de pilars i reforcen la resta de l’obra feta de mamposteria lligada amb morter de
calç semblant a la tècnica coneguda com opus africanum. El mur absidal és fet totalment
amb pedra petita.
El paviment de l’àrea de l’hipocaust del caldari és d’opus signinum mentre que el terra del
canal d’entrada i el de sota de la piscina del caldari és la mateixa roca del terreny natural.
Tant les pilae com la coberta de la suspensura que aguantava el paviment de la piscina
semicircular, són de pedra sorrenca, repetint un model constructiu idèntic al documentat
en els banys públics del carrer Cardenal Remolins.
Les dimensions ens indiquen que el caldari era un espai que no podia ser utilitzat al
mateix temps per mes de tres o quatre persones. Si a la piscina li restem l’espai ocupat
per les escales interiors ens queda una petita banyera circular on hi cap una sola persona.
Al nord-est del caldari s’havia conservat un enllosat de pedra i un fragment de mur al qual
s’adossaven les restes d’un paviment d’opus signinum hidràulic. Aquest mur. al que
correspon la pedra senyalada en el plànol, està en la mateixa línia de prolongació que el
tancament est del caldari. Per tant, resulta fàcil entendre que és tracta de les restes d’un
altre àmbit dels banys, probablement el frigidari, simètric al caldari i que disposava d’una
piscina quadrada o circular amb una sala interior pavimentada amb lloses de pedra.
Del paviment de lloses del frigidari caldria destacar la seva inclinació vers la piscina i la
diferència d’un metre d’alçada respecte a l’hipocaust del caldari que seria justament
l’alçada completa que assolia tot el sistema de calefacció. D’aquesta manera el paviment
dels dos àmbits quedaria perfectament anivellat a un sol nivell.
No hem pogut recuperar ni associar cap tipus de material al moment de construcció dels
banys però tampoc al moment del seu abandó la qual cosa impossibilita relacionar-les
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amb cap dels períodes històrics d’Ilerda que estem establint a partir de les dades
cronològiques d’altres fets constructius documentats a la ciutat.
Ús actual

Al subsòl d'un edifici de nova construcció (tapades)

Ús original/altres

Termes

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
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De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d’àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.
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Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
X. Payà i Mercé. Una luxosa domus amb bany privat a la ciutat d’Ilerda-INT-148, a Revista
d’Arqueologia de Ponent, núm.15, Lleida, 2005, 359-361
http://www.rap.cat/online/rap15/rap20.pdf

Detall de la suspensura de l'alveus caldaria
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Vista des del nord de l'hipocaust del caldari

Localització del jaciment

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
LES TERMES DOMÈSTIQUES DE L'ARC DEL PONT

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

001.BARP

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
RESTES D'UNA GRAN DOMUS (EDIFICI ROMÀ AL
SUBSÒL DE L'AUDITORI)
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

002.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Pi i Maragall, 5

Coordenades UTM x = 302418
y = 4610269

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2405701CG0120E

Vista del jaciment
Herminia Sirvent

Delimitació del jaciment
MJM

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Restitució de la ciutat romana d'Ilerda
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

002.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Domus

Subtipus funcional
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època romana

Context

Situada al soterrani de l'Auditori Enric Granados. Es poden visualitzar les restes a través
d’una vidriera exterior en l’accés a la plaça de l’Auditori. No obstant, la visita pròpia de les
restes s’ha de realitzar a través de l’interior de l’edifici.

Elements

De la gran intervenció realitzada entre els anys 1983 i 1987 per les obres de l´auditori es
conserven les restes d’una gran domus romana construïda a finals de segle I dC. Una
casa privada de més de 1200 m2 de superfície propietat d’una rica i important família de la
Ilerda romana habitada durant tot el segle II dC.
La restitució de la casa parteix d’un estudi acurat dels murs, alineacions i espais
identificats. Pel que respecta als usos i funcions realitzades a l’interior d’aquests àmbits la
seva identificació resulta molt més complexa i hipotètica hi ha estat basada en el testimoni
que aporten les restes materials recuperades al seu interior.
A la domus de Magdalena s’identifiquen clarament dos sectors comunicats a través d’un
pati obert interior. El primer, correspon a la meitat nord de l’edifici i l’hem de considerar
com la part noble o residencial de la casa, amb sòlids murs de blocs de pedra sorrenca
(vegeu foto adjunta, mur de l’aula). Aquest sector estava dividit en catorze habitacions,
unes distribuïdes al voltant de l’atri i unes altres, de majors dimensions localitzades a
llevant com és el cas d’una gran aula rectangular amb pilastres adossades als murs.
En el segon sector de l’edifici, corresponent a la meitat sud, s’identifiquen també catorze
àmbits distribuïts al costat del jardí o hort de la casa. Aquí les habitacions són més petites
amb murs de factura més tosca on predomina la maçoneria de pedra unida amb argila.
Suposem que estaven destinades a l’allotjament del servei, l’emmagatzematge de
productes i altres activitats.
Bona part de les restes constructives de l’edifici trobades foren desmuntades i
reconstruïdes seguint la distribució i orientació originals a l’interior del soterrani de
l’auditori. Actualment formen part d’una sala musealitzada amb plafons explicatius
incorporada a la ruta turística “La Lleida Secreta”, essent el millor referent per a la difusió
del llegat romà de la ciutat.

Ús actual

Restes arqueològiques visitables

Ús original/altres

Domus

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
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importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
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Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d’àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Controls

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
A. Loriente i A. Oliver , Excavació de l'Antic Portal de Magdalena. Monografies
d'Arqueologia Urbana, núm. 4, Lleida 1992
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Restitució de la domus romana
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Detall d'un dels murs de la domus

Localització del jaciment

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Cardenal Remolins, 9

Coordenades UTM x = 302613
y = 4610250

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2604501CG0120D
2604502CG0120D
2604503CG0120D
2604520CG0120D
2604504CG0120D
2604505CG0120D
2604506CG0120D
2604507CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós
R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

003.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Termes

Subtipus funcional
Tipus

Edifici públic

Cronologia

Època romana

Context

Actualment, el solar de les termes es troba tancat amb planxes d'acer, i un cop es finalitzà
l'excavació de les restes, es cobriren amb geotèxtil i grava a l'espera de l'execució del
projecte de museïtzació i recuperació de l'espai.

Elements

De tot el llegat romà descobert en les excavacions arqueològiques realitzades a la ciutat
les termes públiques del barri de la Magdalena són l’element més significatiu i el millor
conegut de l’antiga Ilerda. Recuperada part de la seva planta sota la superfície de dos
solars (INT83/INT101) i un carrer (INT178) s’ha pogut finalment plantejar una hipòtesis de
restitució dels edificis i espais oberts d’aquest complex.
Localitzades a l’extrem nord-est de la ciutat, en un punt neuràlgic com era la confluència
entre el cardo i el decumanus, el seu emplaçament també gaudia dels avantatges que la
proximitat del curs de la Noguerola i el riu Segre oferien per a la captació i desguàs de les
aigües.
Des d’època augustal aquesta part de la ciutat havia allotjat unes termes segons es
desprèn d’algunes estructures que van quedar cobertes per la construcció d’aquest gran
complex d’època antoniana a començaments del segle II dC.
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Les Termes ocupaven una superfície de 2400 m2 dividida en cinc espais de funcionalitat
ben diferenciada. Una façana occidental que donava al cardo de la ciutat on hi havia el
vestíbul d’entrada al complex; un gran apodyterium-basilicae; un cos de bany compost per
la successió de frigidari i un tepidari i caldari rematat per absis amb els seus
corresponents hipocausta i piscines, una gran palestra amb pòrtic i piscina exterior i la
zona de serveis ocupada per les calderes, el foc i el magatzem de fusta.
Les termes d’Ilerda reprodueixen un model de planta definit en època republicana a la
campania anomenat de tipus “pompeia” (Termes Stabianes i del Fòrum a Pompeia o les
del Fòrum d’Herculà). Es tracta d’un complex de bany de tipus linial-axial, la característica
principal del qual és la distribució sobre un eix de les estances de bany i una única
possibilitat de circulació que implica entrada i sortida per les mateixes sales. Aquest model
perdurà amb força en època alt imperial per tot l’imperi, destacant les termes del Nord de
la ciutat de Volubilis (Mauritania) per la semblança amb les d’Ilerda.
Segons les dades arqueològiques l’edifici termal tingué una llarga vida, segurament durant
tota l’època andalusina, com ho demostra l’absència d’evidències d’ocupació privada i
d’urbanisme d’aquesta època sobre la superfície ocupada pel complex alt imperial. A més,
cal destacar que l’extracció dels materials de la fonamentació de l’edifici aptes per a la
seva reutilització no tingué fins al segle XIII, moment en el qual estructures com la piscina
exterior fou reutilitzada per dipòsits relacionats amb activitats industrials. Es tracta
segurament dels banys àrabs citats en la documentació medieval del segle XII.
Ús actual

Restes arqueològiques per museïtzar

Ús original/altres

Termes

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastides a l'extrem sud-est de la Ilerda romana a les darreries del segle I dC, entre els
actuals carrers de la Democràcia i del Cardenal Remolins —probablement obertes al
suposat cardo de la ciutat—, són unes termes romanes de tipus pompeià que es
mantingueren actives fins l'època andalusina. Trobades el 1992, després de la pertinent
excavació es procedí a elaborar un programa de museïtzació de l'espai, encara no
executat.
L'espai, d'uns 1800 metres quadrats i en un estat de conservació força precari, presentava
dos àmbits separats per un cos central de serveis que només podien ésser recorreguts
d'una única manera (calia sortir per on s'havia entrat). Així doncs, a l'extrem occidental es
troba una palestra —de 625 metres quadrats— amb una natatio, acompanyada d'una
basílica rectangular que la tanca pel nord i l'uneix al recinte de banys —probable
apodyterium o vestuarium—. D'altra banda, a l'est es troba l'àrea de banys, formada per
un frigidarium —piscina d'aigua freda— adossat a un tepidarium —piscina d'aigua tèbia—
amb sudatio, hipocaustum i cambra de calor sobre petits pilars en un nivell inferior,
connectat al seu torn al caldarium —piscina d'aigua calenta rematada per un absis a
l'oest— amb el seu hipocaustum corresponent.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
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Restitució de la sala de bany calenta
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Mosaic de la sala de bany calenta

Planta de les termes

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Restitució del complex termal (segle II dC)
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Baixada de la Trinitat, 3

Coordenades UTM x = 302454
y = 4609985

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2501203CG0120B

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment amb restes de la cuirassa
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Pou d'època romana visible al soterrani
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

004.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional

Habitatge

Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època romana i andalusina

Context

Les restes trobades estan localitzades al soterrani de l'establiment de la planta baixa de
l'edifici situat al número 3 de la Baixada de la Trinitat. S'hi pot accedir sense dificultat.

Elements

L’excavació per l’habilitació d’un soterrani al núm. 3 de la Baixada de la Trinitat, va
comptar amb l’afortunada conseqüència de trobar estratigrafia arqueològica conservada
des d’època romana fins l’actualitat, en tot un seguit de fases històriques representades
en diferents remodelacions de l’espai.
La fase més antiga correspon a la freqüentació en època tardo-republicana i la pràctica de
fosses amb combustió, posteriorment trobem la construcció i ús d’un edifici en època
Augustal remodelat posteriorment en un moment alt imperial. És en aquesta segona fase
que es localitza un pou que s’endinsa a les graves naturals i que és de petites
dimensions, per lo qual s’identifica com una estructura de tipus domèstic per abastir de
forma individual l’habitatge. Aquests pous es situen en àmbits a cel obert es a dir en patis
que articulen el funcionament de les estances. El desús del mateix es data ja en època
baix imperial a partir dels materials recuperats al seu interior i de l’excavació dels
paviments construïts a sobre pels volts del segle IV després de Crist.
Hi ha una darrera fase baix imperial a la que trobem una nova remodelació de l’espai amb
la construcció d’un edifici amb grans blocs simultani a la utilització marginal d’una zona
com a lloc d’enterrament.
Del moment andalusí ens han arribat dos elements característics. El primer relacionat amb
l’hàbitat es correspon a una sèrie de sitges excavades a les argiles dels estrats romans
fins el nivell de graves. Aquestes corresponen a un moment anterior respecte a la
construcció de la cuirassa , moment que hem situat al voltant del segle X. Les cuirasses
tenen una funcionalitat encara per definir, ja que mentre sembla clara quan estan a prop
d’un riu o pou d’abast d’aigua, però no tan clara quan les trobem a l’interior de les
fortificacions i sense cap relació amb l’aigua. Les primeres a l’exterior del recinte
emmurallat tenen un traçat per comunicar i garantir l’aprovisionament d’aigua fins i tot en
un moment de setge. Els segons de vegades son confosos amb barbacanes. En aquest
cas podem pensar en una doble funció. La cuirassa restarà vista segles després i en
l’actualitat fossilitzada a la façana dels habitatges del carrer.

Ús actual

Restes arqueològiques per museïtzar

Ús original/altres

Habitatge

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
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A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
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1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
X. Payà, I. Gil, A. Loriente, A. Lafuente i M. Moran; “Evolució espacial i cronològica de
l´antiga ciutat d´Ilerda” a Revista d´Arqueologia de Ponent núm. 6. Lleida 1996, p. 119-
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149.
I. Gil, A. Loriente, M. Morán, X. Payà, A. Pérez Almoguera. “De la iltirta prerromana a la
Ilerda tardorromana. Nuevos datos tras dos décadas de investigación continuada en
Lleida” a Archivo Español de Arqueologia, vol.74, nùm 183-184. Departemento de
Historia Antigua y Arqueologia, Instituto de Historia, Consejo Superior de Invetigaciones
Científicas. Madrid 2001, 161-181

Enterrament en fossa simple
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Plànol de Lleida abans del 1735

Localització del jaciment

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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ELEM. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, s/n

Coordenades UTM x = 302344
y = 4609889

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2400101CG0029G

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places

Atles de Lleida
Plànol de Josep Fonseré (1868)

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
RESTES DE L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN

005.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

005.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Nº reg/cat.

HA 0503

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Església

Subtipus funcional
Tipus

Edifici religiós

Cronologia

Citada per primera vegada en un document del 1152

Context

Accés sense dificultats. Cal descendir les escales que s'obren darrere l’arcada occidental
dels porxos que defineixen el flanc sud de la plaça, les quals condueixen a un soterrani on
es troben les restes i la sala d'exposicions temporals.

Elements

La construcció de l’aparcament subterrani l’any 1975 i la conseqüent destrucció de les
restes arqueològiques, a banda de totes les remocions modernes que ja havia sofert el
subsòl, no han permès concretar la funcionalitat i aspecte d’aquesta zona de l’antiga ciutat
amb anterioritat al segle XIII. Desconeixem el tipus d’edificacions i distribució d’aquest
espai en època andalusina i romana, encara que, per la seva situació central respecte al
casc antic de la ciutat i per la seva proximitat al pont, es tractaria d’un lloc fonamental
tant de l’antiga ciutat d’Ilerda com de Medina Larida.
Amb l’edificació de l’església pocs anys després de la conquesta cristiana de la ciutat,
l’espai definit al seu entorn es mantindrà amb poques variacions fins al moment del seu
enderrocament l’any 1868, producte de l’aplicació dels nous plans d’eixamplament de la
ciutat redactats per Josep Fontseré al 1865. Es per tant, la planta d’aquesta església,
dedicada a Sant Joan, la que ens permet definir millor quin havia estat l’aspecte i
morfologia de l’antiga plaça, que a partir de llavors prendrà el mateix nom de l’església,
ocupant aproximadament la meitat de la superfície actual.
L’església de Sant Joan es citada per primera vegada en un document del 1152, dos anys
després de la entrada dels cristians a la ciutat. En l’Ordinatio Eclesiae Ilerdensis del bisbe
Guillem Pere, carta d’ordenació de les esglésies i parròquies de la ciutat de l’any 1168,
s’esmenta la parròquia definitivament constituïda. Malgrat tota aquesta documentació no
existeix una data concreta sobre la construcció, la qual es situaria probablement entre
finals del segle XII i començament del XIII. El temple fou dissenyat per Pere de Coma
d’acord a l’estil imperant en les construccions romàniques de la ciutat d’aquell moment,
estil que avui en dia definim com escola del romànic lleidatà.
L’església té una nau central i l’ absis orientat a l’est. L’existència d’altres parts de la
fonamentació i l’estudi dels plànols antics ens permeten definir la planta sencera. El
tancament de ponent i segurament una de les portades d’entrada a la nau, estaria a l’
indret que actualment ocupen les escales circulars d’accés als jutjats.
Les restes conservades del temple romànic de Sant Joan presenten un peculiar sistema
de fonamentació. Aquesta esta composta per un potent mur de morter revestit per blocs
de sorrenca rectangulars, alguns dels quals són encoixinats. Precisament la presència
d’aquest parament en una fonamentació va generar un interessant debat ciutadà sobre
l’origen i significació d’aquestes. Una de les hipòtesis llançades en aquells moments era
que aquestes pertanyien a una antiga construcció d’època romana.

Ús actual

Restes arqueològiques museïtzades

Ús original/altres

Església
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ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
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Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Consagrada en 1372 al costat de la plaça del Mercat, la primitiva parròquia de Sant Joan
—la més gran de la ciutat— era una església de nau única amb un campanar al nord i un
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absis a l’est, semicircular i acompanyat per contraforts. Només se’n conserven restes dels
fonaments i part de l’absis —de nou metres de diàmetre—, a més de vestigis que
evidencien activitat ja en època íbera. Actualment, l’emplaçament està habilitat com a sala
d’exposicions temporals.
Especialment destacable és el mur de tancament de l’absis, de més de 2 metres de gruix,
compost per dues cares vistes de carreus de pedra sorrenca curosament encoixinats
unides amb reble de morter, còdols i grava gruixuda. Tot i el detall de l’encoixinat, el mur
mai va estar a la vista, car forma part de la fonamentació de l’edifici, bastida a cel obert tot
tallant nivells estratigràfics d’època romana i coberta a posteriori. La resta de mur
conservat presenta un parament sensiblement més senzill, però cal mencionar també les
dues pilastres que assenyalen l’inici de l’absis, les quals probablement sustentaven un arc
triomfal.
En 1868 es va enderrocar tot al·legant-ne l’estat ruïnós i la necessitat d’ampliar l’actual
plaça de Sant Joan. El temple fou arrasat i, en 1975, arran de la polèmica execució de
l’obra d’un aparcament sota la plaça, part de les restes es van malmetre i fou necessària
una intervenció arqueològica urgent i precària, que no evità la pèrdua de molts materials i
que la informació obtinguda fos mínima.
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Atles de Lleida
Ubicació de l'església en un plànol de 1708
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Planta de l'església

Localització del jaciment
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2604103CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Planta de les estructures descobertes
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

006.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Església

Subtipus funcional
Tipus

Edifici religiós

Cronologia

Romànic-gòtic (la primera menció és del 1163)

Context

Actualment, s’hi accedeix a través del soterrani vinculat al comerç situat en la planta baixa
de l’immoble.

Elements

Malgrat les reduïdes dimensions de la intervenció, uns 35 m2, s’ha pogut conèixer la
seqüència diacrònica i els canvis urbanístics d’aquest sector de la ciutat. L’època romana
ha quedat ben palesa en les tres fases constructives, compreses entre la primera meitat
del segle I fins al segle III dC., i sis enterraments posteriors als segles III-IV. Al segles XXI, la presència de pous morts i d’una claveguera són un clar indici de la transformació de
l’espai urbà en època andalusina. On hi havia les cases romanes ara hi haurà un carrer
que, amb petites variacions, ha arribat fins els nostres dies: el carrer Democràcia. El 1155
s’esmenta indirectament l’església de Santa Maria Magdalena com a part de les
afrontacions d’un capmàs. La primera menció directa la tenim en 1163, gràcies a una
donació feta per Pere de Talladell. L’any 1168 amb la promulgació de la Ordinato Ecclesia
Ilerdensis pel bisbe Guillem Pere de Ravidats fou elevada a la categoria de pabordia. Vers
1812 quedarà afectada per l’explosió del polvorí de la Suda i l’any 1838 serà
definitivament enderrocada.
L’església és de transició del romànic al gòtic amb unes dimensions similars a l’església
de Sant Llorenç. Sabem que entre els segles XIII i XIV s’hi construeixen nombroses
capelles per iniciativa dels comerciants del barri i que entre 1434 i el segle XVI s’hi
construeix una nova volta a la nau central. Les representacions del temple parroquial, al
diferents plànols i gravats d’època moderna, juntament amb les descripcions que fan els
historiadors locals, (Finestres, Zamora i Villanueva), ajuden a restituir la seva planta i
aparença. Un element característic era el seu campanar de planta quadra i sembla ser
que el cimbori fou d’estil renaixentista. Les petites dimensions de l’àrea excavada
dificulten la interpretació de les restes trobades, tot i que sembla que han de correspondre
a la zona dels peus de l’església de Santa Maria Magdalena, en concret el costat de
l’Evangeli. Les estructures més antigues documentades són dos murs perpendiculars i
una columna adossada. Posteriorment es construeix un petit envà i es reforça la columna
adossant-li un segon fust. Les estructures abans descrites són amortitzades amb dos
potents estrats on s’han recuperat materials del segle XIV on destaca la presència de
nombrosos fragments que conserven restes pictòriques i que poden situar-se
cronològicament a partir del segle XIII. Al segle XV, amortitzat l’espai, es construeix la
base d’una columna exempta.
Vinculades amb l’església parroquial s’han localitzat nombroses inhumacions.

Ús actual

Restes arqueològiques visitables

Ús original/altres

Església
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ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
RESTES DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

006.BARP

Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia
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Pintures murals del s. XIII-XIV
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Pintures murals del s. XIII-XIV
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Pintures murals del s. XV-XVI
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Detall del plànol d'Anton van den Wyngaerde (1563)
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Detall d'un plànol del 1758
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2399603CG0029G

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment. Estructura graonada andalusina
Toni Prim

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Planta de les restes del soterrani de la Paeria
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

007.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Edifici públic

Subtipus funcional
Tipus

Edifici públic

Cronologia

Època romana - andalusina - medieval

Context

Les restes es troben al soterrani de l'edifici de la Paeria. Accés sense dificultats. La Paeria
és practicable tant per l'avinguda de Blondel com per la plaça de la Paeria

Elements

Les restes arqueològiques documentades d’època romana apareixen sota l’actual plaça
Paeria i en els soterranis de l’antic Palau dels Sanaüja i tenen una gran significació ja que
se situen al sud-oest de l’àrea fins ara coneguda de la ciutat d’Ilerda.
En època republicana la zona potser corresponia a un indret marginal de la ciutat,
possiblement per la presència del riu i el fort pendent del turó en aquest indret. Durant el
segle I aC es produí una constant aparició als estrats excavats de materials arrossegats
des de la vessant i de les aportacions sedimentàries del riu.
En època d’August es construeix un edifici de planta rectangular i que es perllonga per
sota de la Plaça Paeria. La part conservada correspon a la fonamentació. Construïda amb
grans blocs de sorrenca de 1,50 m de llarg per 50 cm d’ample. Aquesta construcció
conserva fins a cinc filades assentades directament sobre el llit de graves de l’antic curs
del riu. Per la tipologia dels paraments i l’excepcionalitat dels lloc escollit, podem suposar
que no es tracta d’una construcció ordinària sinó d’un gran edifici construït probablement
en relació al curs del riu, el mateix element que amb continus desbordaments n’hauria
malmès l’estructura, impossibilitant pot ser, l’acabament del projecte.
Sobre les antigues estructures i una important aportació fluvial produïda al segle IV dC, es
torna a edificar mantenint-se almenys fins a mitjan del segle V dC.
Als treballs duts a terme per l’Estudi General es va identificar al costat de la façana de
l’avinguda Blondel, una estructura graonada per la part enfrontada al riu i de tall vertical
pel costat oposat, que va ser interpretada com la piscina d’uns banys àrabs. En un
document de 1208 es cita la compra per part de Mascarell de Sanahuja d’uns antics
banys, els denominats Banys del Pardinal, que és el nom que aleshores rebia aquesta
zona. Poc després, un descendent d’aquest comença la construcció de l’edifici que
coneixem i que, des del segle XIV, és la seu de la institució municipal. Conserva fins a
cinc filades d’alçada i està construïda mitjançant blocs de sorrenca disposats en sec del
llar i de través. Al costat d’aquesta hi ha dos paraments de característiques molt
semblants, el primer, paral·lel a l’estructura graonada i el segon perpendicular a aquests
dos. No hi han dades concretes que ens permetin establir en quin moment foren
construïts, tot i que cal pensar que es van fer al segle X, en ple període de
desenvolupament de la ciutat.

Ús actual

Restes arqueològiques visitables

Ús original/altres

Edifici públic
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ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
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Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici d´excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent dels trets estilístics dels seus llenguatges formals i testimoni
insigne de l´evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l´estricta
consideració local i esdevenint des d´ella un referent d´àmplia rellevància
arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’any 1961 l’Ajuntament de Lleida procedí a l’adequació del soterrani de la Paeria i inicià
les excavacions amb l’ Institut d’Estudis Ilerdencs. Es tractaren dels primers treballs
arqueològics realitzats a la ciutat. L’any 1981, l’aleshores Estudi General de Lleida, ara
Universitat de Lleida, va reprendre les excavacions. L’última intervenció realitzada va ser
l’any 1997 i va ser portada a terme per la Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament creada
l’any 1992.
El palau dels Sanaüja fou bastit a inicis del s. XIII, i el 1383 els paers l'adquiriren i hi
instal·laren el casal de la ciutat. Aixecat al centre de la ciutat, sobre estructures romanes i
àrabs, i articulat al voltant d'un pati quadrat, presenta dues plantes amb soterrani i dues
façanes: la nord —medieval i neomedieval—, i la sud —classicista de dues etapes—. La
similitud amb el palau dels Marquesos de La Floresta (Tàrrega) és clara, tot i que
l'estructura original s'ha vist força alterada: en 1486 el soterrani es convertí en presó, en
1599 s'amplià la sala de consells, en 1868 es bastí l'actual façana sud, projectada per
Agàpit Lamarca, amb frontó i escut neoclàssics desapareguts —ampliada posteriorment
amb dos pisos i columnata monumental—, i a principis del s. XX la façana nord adquirí
l'aparença actual, segons un projecte de Ramon Argilés que implicà la demolició de cases
veïnes i s'inaugurà el 14 d'abril de 1932.
Del s. XIII sols es conserven els arcs apuntats que, acompanyats per arcs de mig punt
—posteriors—, sostenen respectivament les càrregues del pati —on en destaca el pou— i
els sostres, inicialment de fusta. De les cinc finestres coronelles que decoren la façana,
sota el ràfec de mènsules amb decoració antropomorfa, les tres centrals també són
originals, i consisteixen en grups de tres arcs de mig punt amb un guardapols ricament
treballat amb motius vegetals, similars als dels capitells —animalístics i vegetals–, creant
un esquema que es repeteix a l'interior. Als anys 20 del s. XX la façana nord amenaçava
ruïna, i en 1929 es desmuntà per a restaurar-la entre 1929 i 1931, d'acord al projecte de
Ramon Argilés —també dissenyador dels mobles i de l'interiorisme de l'edifici—. Quatre
finestres d'espitllera substituïren les obertures anteriors de la façana septentrional,
simètriques a les del primer pis i flanquejades per una porta d'arc rebaixat a cada extrem
de la façana; i l'accés principal —també amb un guardapols i custodiat per escuts
policromats de la ciutat i del Casal de Barcelona— es va descentrar cap a la dreta. A més,
s'afegí una galeria per sobre del ràfec del primer pis, seguint la configuració neomedieval
del conjunt, i s'aixecà una torre de quatre pisos al lateral oest.
Per una altra banda, les successives excavacions realitzades als baixos han tret a la llum
estructures i materials de diverses èpoques, la majoria fora de context. Tanmateix, als
anys 80 del segle XX es va descobrir un paviment enllosat al flanc sud dels baixos del
palau, acompanyat per dos paraments de característiques similars i relacionat amb una
estructura graonada al flanc sud i llisa a la cara nord. Aquest conjunt, del qual es
conserven cinc filades de blocs de pedra sorrenca disposats en sec de llarg i de través,
actualment es considera que corresponien a una part del port fluvial.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
J. Gallart, E. Junyent, N. Rafel i A. Pérez, L'arqueologia a la ciutat de Lleida 1975-1985.
X. Payà, I. Gil, A. Loriente, A. Lafuente i M. Moran; “Evolució espacial i cronològica de
l´antiga ciutat d´Ilerda” a Revista d´Arqueologia de Ponent núm. 6. Lleida 1996, p. 119149.
I.Gil, A. Loriente, M. Morán, X. Payà, A. Pérez Almoguera “De la iltirta prerromana a la
Ilerda tardorromana. Nuevos datos tras dos décadas de investigación continuada en
Lleida” a Archivo Español de Arqueologia, vol.74, nùm 183-184. Departemento de
Historia Antigua y Arqueologia, Intituto de Historia, Consejo Superior de Invetigaciones
Científicas. Madrid 2001, 161-181
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A. Loriente; El port fluvial de Medina Larida. Realitat i hipòtesi de funcionament, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 26, 2016, 245-255
A. Loriente, I. Gil, X. Payà. “Un exemple de model urbà andalusí: Medina Larida.
L´aportació de l´arqueologia urbana al món àrab” Revista d´Arqueologia de Ponent núm. 7.
http://www.rap.cat/online/rap26/26.13_Loriente.pdf

Fonamentació d'edifici del segle I dC
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Alçat de la fonamentació de l'edifici del s. I dC

Accés al soterrani

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Façana de la Paeria
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Rambla de Ferran, 1-9

Coordenades UTM x = 302490
y = 4609998

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2502704CG0120B
2502703CG0120B

Delimitació del jaciment (int. 119,149 i 226)
MJM

Vista de les adoberies 5 i 6 de la int. 226
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Planta de les sis adoberies
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Adoberies

Subtipus funcional
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Segles XIII-XVIII

Context

Actualment, les adoberies s’extenen per un seguit de finques, havent-se excavat dues
parts de les possibles. Es troben en els espais de baixos i semisoterranis d’aquests
immobles, havent-se pogut conservar gran part.

Elements

Les adoberies localitzades entre els anys 2000 i 2006 corresponen a un complex industrial
que arranca al segle XIII i perdura fins al segle XVIII. S’estenia des del carrer de la
cuirassa –baixada de la Trinitat- fins al carrer de l’Aiguardent i delimitat pel mur que
tancava la ciutat davant de l’areny del riu Segre –Rambla Ferran-.
De les sis adoberies documentades, a excepció d’una, totes són pràcticament idèntiques.
Es tracta de patis allargats de 4,5 m. d’amplada per 20 m. de llargada, ocupats amb
dipòsits a banda i banda que deixen un petit passadís central per on passa el canal de
l’aigua. L’abundant aigua que necessitaven s’obtenia de pous excavats a la capa freàtica
o bé mitjançant mines en galeria, que anaven a buscar els afloraments d’aigua de la base
del turó. Hi ha dipòsits quadrats utilitzats de calciners –per cremar i inflar la pell per
extreure el pel-, dipòsits de neteja i esbandit, dipòsits d’adob –procés de transformació de
la pell en cuir- i dipòsits circulars destinats al tenyit.
Però el que li dona a aquest conjunt monumentalitat i unitat són les grans voltes de pedra
i arcs apuntats que suporten el carrer Blanquers. L’excel·lent estat de conservació de les
adoberies es correspon amb un parcel·lari urbà i distribució de cases ubicades entre el
carrer del Carme i el carrer Blanquers pràcticament inalterat des del segle XIII.
L’agrupació d’unitats productives o tallers es correspon perfectament amb quatre cases
que hem anomenat “Casa/Alberg/Celler de l’adober”
Actualment les adoberies per sota de la Rambla Ferran núm.9 (INT-226) estan pendents
d’una solució institucional que permeti adquirir o llogar el local en planta baixa per tal de
poder obrir al públic un centre d’interpretació. Les adoberies que varen aparèixer a la
Rambla Ferran 1 (INT-119) van ser cobertes per la llosa de formigó de l’actual edifici.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
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Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
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- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
X. Payà, “Les adoberies d’època feudal a la ciutat de Lleida”. Revista d’Arqueologia de
Ponent núm. 20, 27-92. Lleida 2010
http://www.rap.cat/online/rap20/rap20_027.pdf
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Vista de la mina de proveïment d'aigua
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes
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2504706CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Alçat de la cara nord del mur
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Detall de l'alçat
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

009.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Mur

Subtipus funcional
Tipus

Obra pública

Cronologia

Època romana (s. I aC.) - s. XII

Elements

L’excavació del solar número 6-8 del Carrer Bafart va posar en evidència una intensa
ocupació des de època romana (segle I aC), però sense cap mena de dubte les restes
corresponents a la segona meitat del segle XII són les més espectaculars.
La monumentalitat del mur corresponent a aquest fase i les dificultats per a la seva
interpretació, van provocar la seva conservació i integració dins del projecte de la nova
construcció.
Es tracta d’un mur, de 7, 5 metres de llargada i 1 metre d’ample, es disposa en direcció
nord-sud i conserva un alçat de 2,20 metres, dels quals 1,80 metres, corresponen a la
fonamentació, composta per cinc filades que podem agrupar en dos paraments de
tipologia i disposició ben diferenciada.
El primer parament, que correspon a les tres primeres filades, està obtingut per la
superposició en sec de carreus quadrangulars motllurats i de vegades amb acabats
encoixinats. Aquesta fonamentació no té una alineació recta sinó que es disposa amb una
planta corbada prou marcada, la tendència de la qual sembla voler assolir un semicercle.
El segon tram de fonamentació està compost per dues filades de grans carreus
rectangulars disposats al llarg i través, recolzats en sec sobre la darrera filada del primer
tram de fonamentació i lligats entre ells amb unes petites juntes reomplertes de morter.
La part de darrera, almenys pel que fa a les dues filades superiors de blocs rectangulars
es idèntica, mentre que les filades inferiors, que corresponen al primer tram de
fonamentació descrit, presenten un acabat menys acurat, combinant pedres de mides
molt. Un aspecte que sobta de difícil explicació és la constatació que aquesta part de
darrera també està graonada però en aquest cas, de forma invertida, deixant les filades
superiors sense base estable a manera de voladís. Aquest pilar adossat podria estar en
relació al desplaçament edilici de les filades superiors, assegurant l’estabilitat de la façana
superior i evitant l’empenta a l’est que hauria sofert com a conseqüència de la
fonamentació de graons invertits.
Malgrat la dificultat de la seva interpretació podem pensar que forma part d’una
construcció singular de la ciutat, ja que no recorda en cap cas conegut, ni per la seva
solidesa i ni pe la seva fonamentació , a un habitatge de tipus particular.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
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grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
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Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Consolidació, restauració i adequació

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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Planta del mur
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Alçats del mur

Localització del jaciment

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Sucs

Codi INE 120

Adreça/es

Carrer del Parc, 2

Coordenades UTM x = 284898
y = 4619964

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

5101301BG8250A

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
RESTES DEL VILOT DE SUCS

010.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Bé Cultural d'Interès Nacional

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 977-MH-ZA / RI-51-0006377

Nº reg/cat.

010.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Altres prot.

HA 0501

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Castell

Subtipus funcional
Tipus

Assentament militar

Cronologia

Bronze final - segle XII

Context

El jaciment es troba al flanc nord de Sucs, i s'hi accedeix a través del trencant al nord que
s'obre just a l'inici del poble, vers una una zona verda. Accès sense dificultats.
L'espai comprèn, a més dels edificis catalogats com a BCIN i que conformen l’església,
les restes del castell i una sitja, la resta de promontori que havia ocupat l’antic poble de
Sucs i que hores d’ara resta com a zona verda i d’esbarjo.

Elements

Prospeccions realitzades l’any 1998 van permetre recuperar fragments ceràmics
atribuïbles a època medieval amb una important dispersió de ceràmica gris i oxidada al
vessant N-W del Vilot amb expansió vers la zona dels horts i també a la zona d’expansió
urbanística al sud-oest de la vila. No descartem la possibilitat de que encara resti
sedimentació in situ als vessants més baixos del vilot.
Quant a la fase d’ocupació del bronze, les úniques referències amb les que comptem són
les bibliogràfiques (molins barquiformes i ceràmica a mà). Tanmateix en les prospeccions
realitzades no es va trobar cap resta de material atribuïble a aquest moment.

Localitzades durant les obres de repoblació forestal del turó de Sucs executades en 1966
per l’Instituto Nacional de Colonización, actualment estan integrades al parc del Vilot,
pineda i àrea d'esbarjo municipal. Tot i disposar d'evidències de que el turó fou habitat ja
en el Bronze Final, les restes més remarcables —castell, coronant el tossal; església, als
peus d’aquest, i sitjar, al vessant sud— daten del segle XII.
El castell és considerat l’estructura més antiga, ja que per bé que se’n té constància a
partir del s. XIII probablement reutilitza una construcció musulmana anterior. Sols resten
vestigis del que sembla ser una torre de guaita o una cisterna, una habitació exempta de
planta rectangular excavada a la roca i coberta amb volta de canó arrebossada amb guix.
L’accés el permeten unes escales —posteriors— a l’est, separades de l’interior per un mur
de maçoneria.
L’església, tradicionalment advocada a St. Miquel, fou bastida amb carreus ben escairats
de pedra sorrenca i actualment està en molt males condicions, però es poden identificar
estilemes propis del romànic, com la planta basilical coronada per un absis semicircular
potser cobert amb cúpula de quart d’esfera, i el més que probable sostre pla de fusta
sobre tres arcs torals, evidenciats pels pilars adossats al mur que es conserven. La porta
estava al mur sud, decorada amb una simple arquivolta de mitja canya sobre capitells
corintis força evolucionats, similars als que sustentaven l’arc de triomf del presbiteri. Cal
baixar dos graons per accedir a l’interior, on els vestigis d’unes escales a la cantonada
sud-oest, reforçades per un contrafort exterior al mateix angle donaven accés al cor,
actualment perdut. Just a l’angle nord-est, les restes d’un podi permeten situar-hi una
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hipotètica pila baptismal; mentre que de la resta del temple en destaquen el banc corregut
de pedra al mur nord i, especialment, la capella sepulcral del mateix mur, just abans del
presbiteri, que acull un sepulcre en forma de banyera excavat a la roca i que
probablement la cobria una volta perpendicular a l’eix de l’església.
Pel que fa a les sitges, se n’han localitzat tres, equidistants entre elles i d’estructura
similar. Són acampanades, de boca estreta i estan excavades a la roca, a profunditats que
oscil·len entre els 2,30m i els 3m. Als anys 60 del segle XX s'agençaren i es reixaren les
obertures sense poder, però, evitar-ne la degradació.
Ús actual

Parc públic

Ús original/altres

Antigament hi havia el poble de Sucs

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
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final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
J.R González, Passejades arqueològiques pel Vilot de Sucs, a Cròniques de Sucs,
Lleida, 1991, 13-23
L. Díaz Coronel, “Restos históricos del Vilot de Suchs” Hoja de lunes, Lleida, 26 de
setiembre de 1966
L. Díaz Coronel, “Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares. Lérida.” dins Ampurias
XXX, Barcelona, 1968, 341-342.
Catalunya Romànica, Vol. 24, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Context

Totes les estructures es situen sota rasant, es troben en els fonaments dels edificis
actuals i no es poden observar a simple vista.

Elements

En aquesta fitxa i les complementàries s'hi inclouen tots aquells indrets on, malgrat s’ha
realitzat algun tipus d’intervenció arqueològica (seguiment de rases de fonamentació,
sondejos o excavació) per diferents motius no s’ha realitzat una excavació en extensió de
la zona fins esgotar els nivells arqueològics, fet que cal tenir en compte per futures
intervencions que puguin afectar al subsòl de les mateixes.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.

Observacions

Els solars on s'han detectat estructures en el subsòl són:
- Carrer Democràcia, 6-8
- Carrer Anselm Clavé, 49
- Carrer Igualada canonada Pi i Margall
- Carrer Carme, 75-79
- Carrer Magdalena, 19
- Carrer Magdalena, 38 / Democràcia, 23
- Carrer Democràcia, 15
- Avinguda Blondel, 46
Aquest llistat es podrà actualitzar a mesura que es vagin fent noves troballes de
característiques similars, i s'incorporarà una nova fitxa amb la numeració successiva
corresponent.
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Vista del jaciment
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.01.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.01.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època romana i feudal

Context

Entre la muralla moderna i la façana del carrer Democràcia, on només es van realitzar
sondejos, que van posar en evidència l’existència de restes d’època romana i feudal.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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Vista del jaciment
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES ROMANES, ANDALUSINES I FEUDALS
DEL CARRER ANSELM CLAVÉ, 47

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.02.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.02.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època andalusí

Context

Entre la muralla i la façana que dóna a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. Es van deixar a
la cota que apareixen les restes d’època andalusí i únicament es va fer una petita cala que
va evidenciar l’existència de restes d’època romana. Es van cobrir amb una llosa de
formigó.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES ROMANES, ANDALUSINES I FEUDALS
DEL CARRER ANSELM CLAVÉ, 47

011.02.BARP

En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES ROMANES, ANDALUSINES I FEUDALS
DEL CARRER ANSELM CLAVÉ, 47

011.02.BARP

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
X. Payà “L’excavació del bar Clavé a Lleida: vuit segles de muralles” Revista
d´Arqueologia de Ponent, núm.8, 1998 197-201
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Lleida
ESTRUCTURES ROMANES I MEDIEVALS DEL C.
IGUALADA CANTONADA C. PI I MARGALL
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CONJ. ARQUIT.
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011.03.BARP
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Adreça/es
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Coordenades UTM x = 302439
y = 4610308

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2504410CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES ROMANES I MEDIEVALS DEL C.
IGUALADA CANTONADA C. PI I MARGALL

011.03.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.03.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època romana

Context

Durant la intervenció arqueològica només es va assolir a cota que quedava afectada per
la nova construcció. Es van deixar quan començaven els nivells d’època romana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES ROMANES I MEDIEVALS DEL C.
IGUALADA CANTONADA C. PI I MARGALL

011.03.BARP

l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Lleida
ESTRUCTURES ROMANES I MEDIEVALS DEL C.
IGUALADA CANTONADA C. PI I MARGALL

011.03.BARP

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2603407CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Lleida
ESTRUCTURES ANDALUSINES I MEDIEVALS AL C.
CARME, 75-79

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.04.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.04.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època andalusina i feudal

Context

Es va fer únicament els seguiment de les rases per la fonamentació amb micropilotatges
del nou edifici. S’hi van documentar estructures andalusines i feudals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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Lleida
ESTRUCTURES ANDALUSINES I MEDIEVALS AL C.
CARME, 75-79

011.04.BARP

l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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ESTRUCTURES ANDALUSINES I MEDIEVALS AL C.
CARME, 75-79

011.04.BARP

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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Identificació al plànol
Grafisme categoria
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DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2503305CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES MODERNES I MEDIEVALS AL CARRER
MAGDALENA, 19

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.05.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.05.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Context

Es va fer únicament els seguiment de les rases per la fonamentació amb micropilotatges
del nou edifici. S’hi van documentar estructures modernes i medievals

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
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D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES MODERNES I MEDIEVALS AL CARRER
MAGDALENA, 38
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

011.06.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Magdalena, 38
Carrer Democràcia, 23
Coordenades UTM x = 302531
;
y = 4610206

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2603401CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.06.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.06.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època moderna i medieval

Context

Es va fer únicament els seguiment de les rases per la fonamentació amb micropilotatges
del nou edifici. S’hi van documentar estructures modernes i medievals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Democràcia, 15

Coordenades UTM x = 302480
y = 4610216

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2504701CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES INDETERMINADES AL C.
DEMOCRÀCIA, 15

011.07.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.07.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Indeterminada

Context

Durant la intervenció arqueològica només es va assolir a cota que quedava afectada per
la nova construcció. S’hi van documentar estructures indeterminades.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
ESTRUCTURES INDETERMINADES AL C.
DEMOCRÀCIA, 15

011.07.BARP

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

011.08.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda Blondel, 46
Carrer Major, 37
Coordenades UTM x = 302120
;
y = 4609582

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2298806CG0029G

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

011.08.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

011.08.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Anterior al gòtic

Context

Es va fer únicament els seguiment de les rases per la fonamentació amb micropilotatges
del nou edifici. En una d’elles s’hi van documentar estructures anteriors a la construcció de
les arcades gòtiques.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Excavacions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

A la zona més baixa de Sucs

Adreça/es

Polígon 1
Sucs sector 1
Coordenades UTM x = 282380
y = 4621256

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A00100127
25900A00100126

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

012.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època moderna

Context

A la zona més baixa de Sucs al terme municipal de Lleida. Es tracta d’un petit tossal
enmig de les terres de conreu que no ha estat afectat per les explanacions dutes a terme
als anys 40.
Probablement pertanyent a una petita explotació agrícola; no hi ha dades de l’entorn més
immediat.

Elements

Es troben en superfície fragments de ceràmica d’època moderna decorada en blanc i blau,
produccions reduïdes, etc.
Donat el fet que es tracta d’una prospecció i no d’una excavació d’ on s’han tret dades
fiables d’estructures conservades.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
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dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Jaciment trobat en prospecció l’any 1998
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

013.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

A la zona d'horts al nord oest de Sucs a la zona d'horts

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 1
Sucs sector 1
Coordenades UTM x = 284358
y = 4620218

DADES CADASTRALS

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A00100165
25900A00100213
25900A00100214
25900A00100212
25900A00100211
25900A00100209
25900A00100210

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

013.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Segle I dC

Context

Trobat fruit de les prospeccions intensives fetes a la zona nord del terme municipal,
aquest enclau que pot adscriure’s a una vila romana es situa a la banda nord oest del
poble de Sucs a la zona d’horts. En el moment de la prospecció el terreny es trobava
recentment llaurat, probablement per la seva explotació hortícola. Tot i que el material
localitzat es troba al peu d’un petit tossal que ha estat parcialment seccionat, és probable
que el jaciment no hagi estat totalment destruït.

Elements

Es recuperaren fragments de teula plana, àmfora itàlica, gerres amb engalba negra, etc.
que ens parlen d’una ocupació pels volts del segle I d.C.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
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Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
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- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
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Coordenades UTM x = 292510
Identificació al plànol
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Grafisme categoria
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25900A00500021
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Vista del jaciment
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Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
LO RACÓ DELS CIGRONS

014.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

014.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Època íbero-romana

Context

Promontori que forma part de les Morreres del pare Monfort, enfront del l’actual Col·legi de
Sant Pere Claver. En situació privilegiada per la proximitat de rieres i de la via romana a
Osca.
Tanmateix cal tenir en compte la seva proximitat amb el desaparegut jaciment de la Vila
Romana

Elements

Es troben materials d’època íbero-romana com càlats de ceràmica pintada, àmfores
ibèriques i fragments de terra sigillata indeterminada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
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mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
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- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

015.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Edat del bronze

Context

Amb diverses referències entorn a la seva existència a partir de troballes casuals i també
de prospeccions intensives se situa dins de l’explotació vinícola de Raïmat. És un
promontori que sobresurt de forma gairebé artificial del paisatge que l’envolta.

Elements

Als vessants del promontori es troben abundants materials amb una cronologia poc
precisa de l’edat del bronze, amb ceràmica reduïda i oxido-reduïda a mà alguna amb
forma com per exemple tapadores amb el llavi bisellat i també molins barquiformes de
granit.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Prospeccions

Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
TOSSAL DE LA TORRE DEL SABATERET

016.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

016.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Edat del bronze (antic-mitjà)

Context

En direcció vers la partida de Vallcalent i molt proper de la línia de TAV aquest jaciment es
situa a la vessant nord d’un tossal de petita alçada al que es pot apreciar que hi han hagut
diversos treballs d’extracció d’àrids a la plataforma superior (graves), tanmateix també
extracció d’àrids a la vessant sud del tossal amb la realització d’un accés. Tot i amb això
no han afectat directament la zona on es van recollir els materials. És per aquest motiu
que probablement resti estratigrafia “in situ”.

Elements

Els materials recuperats (ceràmica a ma oxido-reduïda) ens remet a un horitzó de bronze
antic-mitjà.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
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mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
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- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Sucs

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 2

Coordenades UTM x = 285428
y = 4620165

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A00200187
25900A00200109

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

017.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Edat del bronze final

Context

Proper al nucli urbà de Sucs el nomenat Polvorí es un promontori separat del Vilot on es
troben dos tipus de restes. Per una banda al cim del turó es troben les restes d’una
edificació construïda amb pedra i tovot, amb potents nivells de runa al seu voltant. Als
vessants trobem abancalaments folrats de murs de pedra amb un caràcter agropecuari.

Elements

A la part baixa del promontori i en una zona plantada d’arbres es van localitzar dues sitges
i ceràmica de l’edat del bronze final. A més a més de la ceràmica abans esmentada, es
localitzà algun fragment de grisa medieval, vidrada moderna i materials de construcció

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez, Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

018.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Les Torres de Sanui

Adreça/es

Polígon 7

Coordenades UTM x = 295035
y = 4612402

DADES CADASTRALS

;

Codi INE 120
Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A00700267
25900A00700269
25900A00700259
25900A00700268
25900A00700264
25900A00700263
25900A00700265

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

018.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Context

Aquesta partida propera a Lleida té un origen medieval ja recollit per investigadors
anteriors dels que destaquem les noticies de J. Lladonosa. Petita vila fortificada segons la
bibliografia existent (G.G.C.C. 1983). Es tracta d’una partida on abunden les torres
disseminades en un paisatge típic d’explotació agropecuària.

Elements

Les restes trobades es localitzen a la banda nord d’una carrerada perpendicular a la
Carrerada d’Alpicat, la zona on es situen la Torre del Monjo, la Torre Alegria i la Torre del
Murgui.
Tanmateix es pot apreciar la presència de murs als bancals de les zones de conreu, algun
d’ells amb pedres ben escairades.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
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- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
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- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez; Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
J. Lladonosa, Història de Lleida, Tàrrega, 1972.
Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. 10, Fundació Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 1983.
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Lleida
LA BÒBILA DE LA TORRE RIBERA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

019.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Torre Ribera

Adreça/es

Polígon 17 Parcel·la 23

Coordenades UTM x = 308270
y = 4608074

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01700023

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrea d'expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

019.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Indeterminada

Context

En una zona d’explotació agrícola a la carretera N-240 en direcció a Tarragona. La zona
estricta de la bòbila és erma tot i que es troba envoltada de cultius agropecuaris (alfals).
Avui dia s’ha convertit en un lloc d’abocaments incontrolats.

Elements

Es troben restes d’una bòbila que pren el nom de l'edificació més propera. Aquesta
estructura, de difícil datació per la manca de materials significatius al seu voltant, conserva
gran part de la volta on es poden apreciar els accessos laterals i els metxinals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
M.P. Vàzquez; Memòria de les prospeccions realitzades al terme municipal de Lleida.
Zona Nord. Lleida, desembre de 1998.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

020.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

Serra del Pi o del Calces

Adreça/es

Polígon 12
Serrallonga
Coordenades UTM x = 302596
y = 4613326

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01200193
25900A01200186
25900A01200187
25900A01200176

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

020.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Edat del bronze

Context

Es situa proper a altres jaciments millor coneguts com les Roques del Sarró. Actualment,
el cim es troba molt degradat i alguns sectors al peu s’utilitzen com abocador i per l'
apicultura. La zona que potser podria presentar perspectives arqueològiques és la sudsudoest.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Als anys 80 s'hi realitzaren prospeccions en les que es van trobar materials de l'edat del
bronze.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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ASTOR
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Astor

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 25

Coordenades UTM x = 305968
y = 4599841

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02500101
25900A02500100
25900A02500097
25900A02500099
25900A02500098
25900A02500082
25900A02500087

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

021.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Època romana

Context

Conegut a través de prospeccions (Grup de Recerca la Femosa), aquest jaciment
s’emmarca dins del que coneixem com establiment rural romà. A banda del conreu no
s’observen altres factors de degradació en curs o imminents.

Estat conservació

Dolent; Sembla que l’estat de conservació del jaciment no deu ser òptim, en tot cas això
resulta una incògnita en l’estat actual de coneixement.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
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agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
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- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Astor

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 25

Coordenades UTM x = 306883
y = 4599345

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02500177
25900A02500178
25900A02500176
25900A02500173

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

022.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època neolítica

Context

Jaciment localitzat pel grup de recerques de la Femosa, es tracta del que es coneix com a
Taller de Sílex que probablement aniria lligat a un lloc d’habitació d’època neolítica.
Actualment la part elevada correspon a un terreny rocós mentre que la resta està
ocupada per conreu de secà, on segons notícies verbals també s’hi recullen materials.

Elements

A l’actualitat s’hi recullen encara peces lítiques treballades

La part més elevada no sembla que corri cap perill.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
BASSOTS I

023.BARP

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 20

Coordenades UTM x = 307821
y = 4605357

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000105
25900A02000106

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

023.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època medieval

Context

En l’àrea delimitada en el plànol adjunt es recull abundant material ceràmic en el dit sector
W, amb especial concentració en la zona ratllada i uns escassos fragments en el sector E.
Donat que en aquest indret s'han documentat no un sinó dos jaciments s'ha optat per
numerar-los. Bassots I correspon al Bassots de la CAS.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 20 Parcel·la 121

Coordenades UTM x = 307469
y = 4605130

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000121

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

024.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època medieval

Context

Tot i la seva proximitat a Bassots I es tracta d’un altre jaciment qualificat per les
prospeccions com a hàbitat d’època medieval. Aquest jaciment ocupa una petita elevació
que ha estat rebaixada tot al voltant degut als conreus. La plataforma superior també
presenta un rebaix i a les zones que resten a més alçada apareix abundant material en
superfície i als talls d’època medieval.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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EA

BARP

BSE
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Identificació al plànol
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Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02400189
25900A02400129
25900A02400130
25900A02400131

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

025.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època medieval

Context

Situat a la zona de la Femosa i conegut només a través de prospecció superficial. Aquest
fet impedeix caracteritzar-lo de forma concreta. Es tracta d’una petita elevació a la part
superior de la qual es troba una bassa i al voltant actualment està conreat amb cultius de
secà. Els prospectors el defineixen com a possible hàbitat d’època medieval.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE
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La Femosa

Adreça/es

Polígon 22 i 26
La Femosa - Aubares
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;
y = 4607011

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02200081
02200810388064
25900A02200079
25900A02200078
25900A02600226
25900A02600225
25900A02600227

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

026.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època ibèrica

Context

Jaciment àmpliament conegut a la bibliografia arqueològica, curiosament no ha estat mai
subjecte d’excavacions sistemàtiques i les informacions en deriven de prospeccions
superficials. Aquest poblat ibèric es presenta tallat en dos pel traçat de la carretera N-230
als anys 80, quan van quedar al descobert als talussos de la carretera murs de pedra
nivells cendrosos i ceràmica ibèrica, àtica i grollera. Tanmateix a l’any 1984 va ser
subjecte d’una breu intervenció d’urgència per exhumar un enterrament d’època moderna
a la banda oest de la carretera, que perforava el poblat ibèric.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
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de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
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P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
Catàleg, Pla Especial de protecció i Catàleg, Paeria, Lleida, 1982.
J.L. Maya, “Dos necrópolis de incineración en el Bajo Segre: Llardecans y la Femosa” dins
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Llicenciatura inèdita. Universitat Autònoma de Bellaterra, 1982.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Caparrella

Adreça/es

Polígon 29

Codi INE 120

Coordenades UTM x = 297025
y = 4606737

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02900296
25900A02900309
25900A02900309
25900A02900284

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

027.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'enterrament / lloc d'habitació

Cronologia

Edat del bronze - ibèric

Context

Complex de tossals situat al peu de la N-II i a escassos kilòmetres del nucli urbà de Lleida

Elements

Està constituït per un jaciment de l’edat del Bronze amb una fase de Camps d’Urnes del
que només resten uns escassos fragments ceràmics i per un poblat d’època ibèrica.

Les agressions sofertes als darrers anys com l’extracció d’àrids, les trinxeres de la Guerra
Civil, l’ús agrícola actual i finalment la construcció d’una pista de motocròs formen part del
procés de degradació d’aquest interesantíssim jaciment en vies de desaparició.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Jaciment sobradament conegut a la bibliografia. Amb diverses prospeccions es coneix ja
des dels anys 20 del passat segle arran noticies de Salvador Roca Lletjós i posteriorment
al 1944 per Tarragó Pleyán comparant-lo amb jaciments com Gebut a Soses o Els Vilars
d’Aitona.
Darrerament s’ha efectuat un estudi geoarqueològic molt acurat amb la definició de
cadascuna de les parts que caracteritzen el jaciment, tossals, fossats i evolució dels
vessants, a més de la planimetria completa per tal de delimitar la zona que hauria ocupat.
Tanmateix s’han efectuat sondejos, els primers causats per l’explanació per cultiu a la
zona sud sud-oest al peu del tossal principal i els altres com comprovació de les
conclusions extretes a partir de l’estudi geomorfològic.
Finalment l’observació a partir de fotografia aèria i el treball de camp ha mostrat que
l’extensió del jaciment ocupa més del suposat en un principi i està format per un sistema
de 4 fossats que compartimenten l’àrea del jaciment en quatre sectors o tossals. Els
fossats foren excavats en època ibèrica llençant el material extret al vessant septentrional,
el que fa concloure als autors que aquesta zona seria la que menys ocupació devia
presentar en el moment de la seva construcció. Per altra banda els fossats delimitant les
parts més altes ens parlen d’una ocupació sobre tot de les zones altes i les vessants
orientades al sud i sud-oest.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

La Femosa

Adreça/es

Polígon 21

Codi INE 120

Coordenades UTM x = 305105
y = 4605993

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02100152
25900A02100150
25900A02100151
25900A02100184

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

028.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Prehistòria - època romana

Context

Situat a les immediacions de la riera de la Femosa

Elements

En l’excavació per part del grup de Recerques de la Femosa d’una rasa, hi van aparèixer
restes de dos fons de cabana on es recuperà ceràmica i peces lítiques neolítiques, a més
de restes atribuïbles a l’època romana concentrades a la banda est.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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028.BARP

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
La Femosa, Recerques lleidatanes II. Publicacions de Grup d’Intercanvis de Recerques de
les Terres Lleidatanes, Lleida, 1980.
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TOSSAL LLARG

029.BARP

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 20

Coordenades UTM x = 306970
y = 4605382

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000110
25900A02000091

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

029.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Tardo-ibèric i època medieval o moderna

Context

Situat a la zona de la Femosa. Se situa molt proper al també conegut de Can Roqueta II
amb el que hi podria tenir certa relació.

Elements

En treballs d’explanació pel conreu aparegueren restes de murs i abundants fragments
ceràmics que ens remeten a dos moments concrets, un de tardo ibèric i un altre d’època
medieval o moderna.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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029.BARP

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Conegut per prospecció superficial i per l'aparició de restes en uns treballs d'explanació
pel conreu.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 18 Parcel·la 78

Coordenades UTM x = 309934
y = 4605966

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01800078

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

030.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Cronologia

Prehistòria, protohistòria, època romana i andalusina

Context

Tossal erm que presenta unes grans rases que malmeten gran part del mateix deixant a la
vista molt material constructiu i restes d'estructures

Elements

S'hi localitza molt material constructiu i restes que podrien pertànyer a estructures
medievals o modernes.
No és segura la conservació dels jaciments més antics dels que sí s’ha pogut recuperar
material ceràmic i que ens parlen de presència des de l’època prehistòrica i protohistòrica,
romana i andalusina.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Jaciment conegut només a nivell de prospecció.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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TROS DEL BARBUTXO
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

031.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 19

Coordenades UTM x = 308375
y = 4605455

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01900272
25900A01900276
25900A01900274

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

031.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació / Lloc 'enterrament

Cronologia

Època ibèrica i romana

Context

Jaciment parcialment destruït tot i que encara resta una banda que no ha estat afectada
per aquestes explanacions. Malgrat això la prospecció és difícil donat el fet que a
l’actualitat els camps estan ocupats pel cultiu de fruiters.

Elements

El material conegut, ceràmica ibèrica pintada, campaniana A i B sigillata hispànica i
àmfores ens rebel·len el seu caràcter de vila romana. Tanmateix cal remarcar la presència
d’un enterrament d’inhumació segons informacions orals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
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mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
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- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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TOSSAL DE LA BASSA O VINATESSA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

032.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Vinatesa

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 23 Parcel·la 149

Coordenades UTM x = 304204
y = 4604282

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02300149

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

032.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Edat del Bronze i època medieval

Context

Tossal conegut a la bibliografia per diverses prospeccions. Es tracta d’un lloc d’ocupació
datat a l’edat del Bronze i una posterior ocupació medieval cristiana. A l’actualitat erm i
utilitzat només per l’apicultura.

Elements

Es localitzen restes d’estructures excavades a la roca i abundants restes ceràmiques a la
superfície on predominen les de cronologia medieval.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
Catàleg, Pla Especial de protecció i Catàleg, Paeria, Lleida, 1982.
J. Lladonosa, Història de Lleida, Tàrrega, 1972.
R. Pita, “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares” dins Ampurias XXIV, Barcelona,
1962.
J.I. Rodríguez Duque, Aproximación a una carta arqueológica del Bajo Segre. Tesi de
Llicenciatura inèdita. Universitat Autònoma de Bellaterra, 1980.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

033.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Pla de Lleida

Adreça/es

Polígon 22 Parcel·la 12

Coordenades UTM x = 303009
y = 4607515

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02200012
25900A02200014
25900A02200015
25900A02200017
25900A02200016
25900A02200013
25900A02600155
25900A02600185

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Qualificació

SV3_Verds Urbans
R6b6_Subzona de cases
aïllades flexible 6
R4a_Subzona d'Eixample d'illa
oberta definida
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Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

033.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació / Lloc d'habitació / Lloc d'enterrament

Cronologia

Època romana (segles II-II dC)

Context

El jaciment es troba partit físicament per la carretera d’Albatàrrec i en part ocupat pel
conreu de fruiters. A la banda sud apareix ocupat per construccions que molt
probablement malmeten part del mateix. Tot i amb això la conservació es força bona.

Elements

S'hi han localitzat diversos enterraments i part del peristil d'una vil·la romana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
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dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Tot i comptar amb dues denominacions, arran de la intervenció arqueològica duta a terme
l’any 1984 els autors no tenen dubtes que es tracta d’un sol jaciment, concretament d’una
vil·la romana amb una possible necròpolis amb una cronologia dels segles II i III dC.
Pel que fa a la necròpolis d’inhumació fou localitzada a l’oest de la carretera l’any 1967.
Amb la denominació de “diversos enterraments” es descriuen enterraments en caixa de
lloses sense aixovar i per tant de difícil adscripció cronològica, pel que no es pot saber si
realment fou simultània a l’ús de la vil·la i hores d’ara ni tan sols es pot saber si realment
poden quedar restes de la mateixa.
A la intervenció del 84 arran de les obres d’arranjament de la carretera, es posà al
descobert part del peristil d’una vil·la de caràcter luxós. Els elements trobats ofereixen la
possibilitat de potencialitat monumental. Cal recordar que a més de basaments de
columnes foren trobats fragments musivaris, fragments decoratius de marbre de Carrara,
antefixes i restes de pintures murals que devien revestir part d’aquest peristil. Els
materials exhumats són també abundants, caracteritzant molt bé l’ocupació entre els
segles II i III, tot i que no es descarta una construcció anterior a partir del segle I aC per la
presència de ceràmica campaniana. Tanmateix, després de l’abandonament de la vil·la
cap el 260 dC hi ha freqüentació en època tardo antiga representada per ceràmica
sigillata clara D.
Les restes excavades que no foren afectades directament pel traçat de la carretera es van
tornar a tapar a falta d’un acord per musealitzar la zona.
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;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01800118
25900A01800117
25900A01800116
25900A01800115
25900A01800103
25900A01800102

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
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Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

034.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època romana republicana

Context

Les notícies recollides parlen d’una zona destruïda per explanacions a causa d’usos
agraris.

Elements

En les explanacions realitzades per usos agraris aparegueren restes de murs que
finalment van desaparèixer. Tanmateix foren recollits abundants materials que han estat
exhaustivament estudiats. Hi ha la possibilitat que resti una zona sense afectar a la banda
est.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
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Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Conegut sobretot pels materials publicats el 1982 per Junyent i Pérez. Es tracta d’un lloc
d’habitació datat en època romana republicana. (100 aC - 50 dC).
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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y = 4604542

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000113
25900A02000053
25900A02000178
25900A02000169

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

035.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Paleolític mitjà

Context

L’extensió del jaciment és ampla (42.500 m2) tot i que en l’estat actual una delimitació
resulta complicada.

Elements

Els abundants materials recuperats, gairebé més de 700 peces, han estat fruit d’estudi per
part d’especialistes de la matèria, els quals han fet incidència sobre l’elevat nombre de
gratadors i peces amb talla “levallois”. La matèria primera és sílex i cornubianita.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Localitzat gràcies a les prospeccions sistemàtiques del Grup de Recerques de la Femosa,
aquest jaciment és un campament o lloc d’habitació a l’aire lliure que s’emmarca
cronològicament al Paleolític Mitjà.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
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J. Canal i E. Carbonell, Catalunya Paleolítica, Patronat F. Eiximenis, Girona, 1989.
La Femosa, Recerques lleidatanes II. Publicacions de Grup d’Intercanvis de Recerques de
les Terres Lleidatanes, Lleida, 1980.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

La Femosa

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 21 Parcel·la 155

Coordenades UTM x = 306112
y = 4605529

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02100155

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

036.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Neolític

Context

Actualment presenta una plantació de fruiters a la major part de la zona delimitada pel que
es fa difícil recuperar cap dada del seu estat de conservació o extensió total.

Elements

El Grup de Recerques de la Femosa va recuperar no se sap si arrel de prospecció o
excavació arqueològica una sèrie de materials mobles que pertanyen al neolític.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
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D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Comajuncosa

Adreça/es

Polígon 29

Coordenades UTM x = 297345
y = 4606807

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02900368
25900A02900373
25900A02900372
25900A02900313

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

037.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'enterrament

Cronologia

Camp d'urnes

Context

Hores d’ara no se sap ben bé si resta conservada cap part de la necròpolis. La zona on es
van localitzar les primeres urnes actualment és un erm mentre que als voltants el terreny
està fortament antropitzat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Coneguda sobre tot a partir de la publicació dels materials, aquesta necròpolis
d’incineració de Camps d’Urnes fou localitzada als anys 60 del segle passat a causa d’uns
treballs d'anivellació del terreny. Els materials van ser recollits pel Dr. Camps i dipositats a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs on foren estudiats i publicats pel Dr. J.L. Maya.
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
J.L. Maya, “Necrópolis tumulares ilerdenses” dins Actes del II Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1976, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà, 1978.
J.I. Rodríguez Duque, Aproximación a una carta arqueológica del Bajo Segre. Tesi de
Llicenciatura inèdita. Universitat Autònoma de Bellaterra, 1980.
J. Rovira, “La penetració durant el Bronze Final de les influències nord-pirinenques cap a
l’interior de Catalunya i el seu impacte” dins II Col·loqui Internacional d’Arqueologia de
Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà, 1978.
R. Pita i L. Diez Coronel, “La necrópolis de incineración de Torre Filella en Lérida” dins
Ampurias XXVI-XVXVII, Barcelona, 1964-1965.
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Adreça/es

Polígon 23 Parcel·la 1

Coordenades UTM x = 304675
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;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02300001

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

038.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Neolític

Context

Actualment conreat de fruiters no és possible la seva delimitació ni tan sols determinar el
seu grau de conservació, que creiem ja malmès arran dels treballs agrícoles.

Elements

El grup de recerques de la Femosa va efectuar el control i seguiment de dues rases per
canals de rec que van posar al descobert dos fons de cabana que ara per ara no han estat
fruït de cap publicació. Es tracta d’una zona d’hàbitat neolític.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
La Femosa, Recerques lleidatanes II. Publicacions de Grup d’Intercanvis de Recerques de
les Terres Lleidatanes, Lleida, 1980.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

La Femosa

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 21 Parcel·la 155

Coordenades UTM x = 306209
y = 4605457

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02100155

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

039.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Paleolític mitjà

Context

Es desconeix completament el seu estat de conservació ja que els materials recuperats
son fruït de recollida superficial.

Elements

Trobat en prospecció i recollit a la Carta Arqueològica del Segrià, es tracta d’un possible
campament a l’aire lliure o si més no un taller de sílex del Paleolític Mitjà.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
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D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 20 Parcel·la 111

Coordenades UTM x = 306457
y = 4605304

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000111

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

040.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època ibèrica

Context

Se situa molt proper al Tossal Llarg amb el que potser té relació. Hores d’ara no es troba
superficialment cap resta ni de material ceràmic ni d’estructura ja que es troba transformat
en un conreu de regadiu.

Elements

Conegut per prospeccions superficials. Segons notícies recollides es localitzaren
estructures i materials fa uns 28 anys.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BÉNS AMBIENT-PAISAT

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre històric

Adreça/es

Plaça d'Hispano-Amèrica, 1

Coordenades UTM x = 302161
y = 4610101

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2202501CG0120G

Delimitació del jaciment

Vista aèria

MJM

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

041.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Muralles, baluards, palau, cases i carres i edifici religiós.

Subtipus funcional
Tipus

Sistema defensiu, llocs d’habitació, vials i edifici religiós.

Cronologia

segle II aC. - segle XIX

Context

El Turó de la Seu Vella s’alça al bell mig de la ciutat de Lleida. Aquesta petita elevació de
terreny porta el nom de l’edifici més emblemàtic de la ciutat, la Seu Vella o catedral antiga.
Altres edificacions l’acompanyen: el Castell del Rei, una fortificació militar i diverses restes
arqueològiques. A meitats del segle XX es va produir la seva desmilitarització i es va
iniciar la recuperació de l’espai i la seva reintegració en el teixit urbà de la ciutat.

Elements

El turó de la Seu Vella ha estat el marc d’una llarga i antiga ocupació en tant que part viva
de la ciutat. Aquesta és una evidència, tot i que el procés de fortificació entre els segles
XVII i XIX va comportar la destrucció de totes les estructures preexistents, tret de la Seu
Vella i la Suda. Tanmateix, aquesta ciutat amagada, que arrenca d’abans de l’era cristiana
ha deixat la seva petjada en el subsòl del turó, per bé que les seves successives
transformacions van comportar moltes vegades l’arrassament d’estructures anteriors. Des
de fa uns anys, la recerca arqueològica, contrastada convenientment i quan n’hi ha, amb
testimonis de tipus documental va permetent conèixer petits fragments d’aquesta ciutat
enterrada, amb les diferents fases d’ocupació. Així, es coneixen testimonis d’època antiga,
que encara no són suficients per a afirmar que en turó hi havia l’oppidum ibèric d’Iltirta, tot
i que se n’han documentat materials, però si que s’han trobat estructures dels primers
moments de la Ilerda romana, i l’únic tram de la muralla que des del segle I aC. tancava la
ciutat Així mateix, s’ha constatat que la Medina Larida andalusina incloïa una fortificació al
punt més alt o Roca Sobirana, en el lloc del palau feudal que ara coneixem com a Suda, i
que en les vessants del turó s’hi va desenvolupar una nova urbanització, connectada amb
la resta de la ciutat, especialment als costats est i sud. Després de la conquesta cristiana
de Lleida, el 1149, el turó va conèixer una continuïtat d’ocupació, amb les reformes
corresponents derivades del nou urbanisme medieval, però també, d’una banda, del
restabliment de la seu episcopal, que va comportar una reorganització del solar de la nova
catedral i la paulatina transformació d’una part del barri on fixaren la residència els càrrecs
eclesiàstics. I, de l’altra, de la construcció del nou palau on residia el rei en les seves
estades a Lleida. D’aquesta manera, el turó va esdevenir la part més emblemàtica de la
ciutat, amb els edificis més destacats.
L’inici de la guerra dels Segadors, a meitat del segle XVII, i la necessitat de fortificar la
plaça de Lleida, donada la seva estratègica ubicació com a porta de Principat des de
ponent, constitueixen el punt de partida en la brutal transformació del turó de la Seu Vella
en una ciutadella militar. La construcció d’aquest sistema defensiu abaluartat, al llarg dels
segles XVII; XVIII i XIX suposa la destrucció o soterrament del barri feudal de la suda i de
la majoria dels seus edificis i que tant el palau reial con la Seu vella es convertissin en
caserna militar.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
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grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
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Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

I. Lorés, La Seu Vella i el Turó. Lleida, 2007
X. Payà, I. Gil, A. Loriente, A. Lafuente i M. Moran; “Evolució espacial i cronològica de
l´antiga ciutat d´Ilerda” a Revista d´Arqueologia de Ponent núm. 6. Lleida 1996, p. 119149.
I.Gil, A. Loriente, M. Molins i M. Morán, X. Payà, “Darreres aportacions arqueològiques a
la ciutat de Lleida en època baix medieval” a Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 11-
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

Gardeny

Adreça/es

Carrer Cardenal Cisneros, 1
Polígon 0 Parcel·la 0
Coordenades UTM x = 301245
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609082
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

1192901CG0019S

Delimitació del jaciment
MJM

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV
SE
PE Gardeny
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

042.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
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catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Moredilla

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 16 Parcel·la 48

Coordenades UTM x = 309164
y = 4610055

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01600048

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Espais de protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nº reg/cat.

043.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

EPA

Nivell prot.

segons Llei 9/1993

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació
Assentament militar

Cronologia

De l’edat de bronze fins a època contemporània

Context

Elevació propera a l’antiga N-II que domina àmpliament la vall, la seva situació estratègica
ha fet que hagi hagut una ocupació fluctuant però continuada a través del temps des
d’època del Bronze Final, restes ibèriques, materials republicans i ocupacions medievals i
modernes amb una torre de senyals del segle XVIII. La darrera freqüentació data de la
guerra civil amb la realització de trinxeres. Finalment ja a finals dels anys 50 arriba fins i
tot a ser escenari d’una pel·lícula.

Elements

Si l’ocupació de Bronze Final sembla haver ocupat el cim del paleocanal que avui dia
cobreix el búnquer, les restes ibèriques i romanes se situen al tossal annex situat més al
nord i separat del principal per un fossat tal i com s’aprecia a les fotos aèries.
Posteriorment a època medieval es torna a ocupar la zona de més alçada al tossal
principal. Avui en dia encara és possible trobar restes de molins barquiformes als vessants
meridionals.
El conjunt té tanmateix un alt valor monumental i paisatgístic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
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dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
Catàleg, Pla Especial de protecció i Catàleg, Paeria, Lleida, 1982.
R. Pita, “Notas” dins Noticiario Arqueológico Hispánico III-IV, Madrid, 1953.
R. Pita, “Datos arqueológicos provinciales VI” dins Ilerda XXII, Lleida, 1958.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 20

Coordenades UTM x = 307463
y = 4604526

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A02000163
25900A02000166
25900A02000165
25900A02000164
25040A00100037
25900A02000146
25040A00100033

Delimitació del jaciment
MJM

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla general

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

047.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Romana

Context

En una zona de conreu de fruiters que dificulta la delimitació de l’espai i la localització de
materials.

Elements

Localitzats en prospecció una sèrie de materials d’època romana pel Grup de Recerques
de la Femosa, la situació apareix recollida a la Carta Arqueològica del Segrià. És possible
que s’hagin produït una sèrie de destruccions com a conseqüència d’aquests conreus. En
una revisió posterior (1999) es va recollir una insignificant mostra ceràmica una mica més
al nord del lloc assenyalat pel grup de la Femosa.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
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dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
Carta Segrià, Carta Arqueològica del Segrià. Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
N. Rafel Fontanals, Introducció al tractament del patrimoni arqueològic en el marc del
P.G.M., Lleida, 1996.
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DADES CADASTRALS

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

Diverses

Muralles andalusines
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Muralla feudal
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Muralla nova de Magdalena
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

056.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Classificació

Àrees arqueològiques de protecció

Categoria

BCIL

Nivell prot.

1 Pla General

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Muralles

Subtipus funcional
Tipus

Sistema defensiu

Cronologia

segles IX-X, segle XIV i segles XVII-XVIII

Context

La ciutat de Lleida va estar envoltada per muralles des de el segle I aC. fins al segle XIX
que foren definitivament enderrocades. Les excavacions arqueològiques a la ciutat han
premés recuperar diversos trams de les muralles de les diferents èpoques històriques de
la ciutat. Tots ells protegits per llei, alguns d’ells musealitzats i per tal accessibles i d’altres
conservats sota terra.

Elements

De la muralla romana només es conserva un petit tram al Turó de la seu Vella, i no
coneixem el seu traçat per la part baixa de la ciutat
La muralla i el tancament fluvial d’època andalusina, construïts entre final del segle IX i
principis del segle X dC. configuren el tancament perimetral de la ciutat amb dos trams de
funcionalitat molt ben diferenciada. Un de paral·lel al riu Segre, també conegut com
tancament fluvial de la ciutat on la principal característica es la reduïda amplada del mur i
l’absència de torres defensives que s’estén des de l’avinguda Blondel fins a la baixada de
l’Audiència . I un segon, pertanyent al que coneixem com a muralla defensiva de la ciutat
flanquejada per grans torres quadrangulars, que encercla la resta del perímetre urbà de la
ciutat.
En època andalusina hem d’afegir al tancament perimetral altres murs de tipologia
idèntica a l’interior de la ciutat. Es tracta de la cuirassa de Sant Andreu i Sant Joan. Murs
protegits amb torres que partint dels murs de l’alcassaba situada al turó, baixen fins a la
part baixa de la ciutat on s’uneixen perpendicularment als murs de tancament fluvial de la
ciutat.
Hem de dir que en la major part dels trams descoberts només conserven les primeres
filades de la seva fonamentació, la qual ha estat utilitzada moltes vegades de recolzament
per a fortificacions posteriors. Pel que respecta a aquest tram inicial de la construcció cal
dir que és tracta d’una obra feta amb grans blocs rectangulars de pedra sorrenca de un
metre de llargada lligats en sec o argila. La principal característica d’aquesta construcció
són les filades on s’alternen blocs del llarg i del través. Una obra reforçada moltes
vegades per sòcols esglaonats o escarpats.
Fins l’any 1366-1367, molts dels trams de mur que encerclen la vila i que funcionen de
tancament fluvial són encara els vells murs de la medina andalusina als quals s’afegiren
els eixamples i reformes realitzades entre el segle XII-XIII. A partir d’ara i a instància de
Pere III el Cerimoniós, la ciutat inicia la construcció d’una potent muralla amb torres
quadrades, al temps que es reforcen i substitueixen els trams més malmesos del
tancament fluvial. Ambdues obres es realitzen seguint una tipologia constructiva idèntica
mitjançant un mur de 2,40 metres de gruix, amb un nucli de maçoneria de còdols i morter
de calç i un revestiment exterior de blocs rectangulars encoixinats de pedra sorrenca,
essent la única característica que els diferencia la existència de torres de defensa.
Aquesta muralla restarà dempeus fins al segle XIX, quan la reina Isabel II atorga a la
ciutat el permís per enderrocar-la i permetre així el creixement de la ciutat relacionat amb
la arribada del ferrocarril a Lleida.
La muralla nova de la magdalena també coneguda com la travessera de Britó és l’última
de les fortificacions aixecades a la part baixa de la ciutat. Part del seu traçat ha estat
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descobert en diverses excavacions realitzades al barri de la Magdalena i la Rambla Ferran
La muralla és una obra directament relacionada amb els fets de la Guerra dels segadors.
El 1647 el general Britó aixeca la nova muralla de la Magdalena, que partint dels murs del
palau episcopal, baixava per la costa del turó, passava pel carrer Democràcia i s’unia a la
muralla feudal a l’alçada del carrer del Nord núm.5
L’objectiu d’aquest tancament perpendicular al riu i el turó, que creua de nord a sud la
ciutat, era donar a la ciutat una segona oportunitat en el cas de que les tropes enemigues
creuessin la muralla feudal del segle XIV, aixecada on actualment hi ha la plaça mossèn
cinto Verdaguer
A partir de 1707, la muralla nova de la Magdalena protegida per baluards (Baluard del
Carme), es convertí en el nou tancament nord-est de la ciutat fins a l’enderroc de les
muralles el 1861 i la planificació del nou eixample.
Les portes de Magdalena i del Carme ja no es protegiren amb torres quadrades o
rectangulars sinó amb baluards poligonals adaptats a les necessitats que l’artilleria dels
exèrcits d’època moderna imposaren. Aquesta nova construcció s’aixeca inclinada formant
un talús revestit amb filades de blocs de pedra aprofitats d’altres construccions i un nucli
interior de morter i petites pedres. Gràcies a les excavacions realitzades hem pogut
documentar que la capacitat defensiva de la nova muralla es millora mitjançant l’excavació
d’un gran fossar davant seu que destruí bona part de les construccions que al llarg de
1700 anys havien configurat l’evolució urbanística del barri de Magdalena ara convertit en
zona militar.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
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En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

I.Gil, A, Loriente,M. Molins i M. Morán, X. Payà, “Darreres aportacions arqueològiques a la
ciutat de Lleida en època baix medieval” a Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 11-12,
Lleida 2001-2002, 335-358
A. Loriente, I. Gil, X. Payà. “Un exemple de model urbà andalusí: Medina Larida.
L´aportació de l´arqueologia urbana al món àrab” Revista d´Arqueologia de Ponent núm. 7.
I.Gil, A, Loriente, M. Molins i M. Morán, X. Payà “Darreres aportacions arqueològiques a la
ciutat de Lleida en època moderna” a Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 11-12 ,
Lleida, 2001-2003, 359-388
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CASA ONOFRE CERVERÓ

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre històric

Adreça/es

Carrer la Palma, 19

Coordenades UTM x = 301936
y = 4609668

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2098303CG0029G

Delimitació del jaciment
MJM

Vista de l'edifici
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Detall de la inscripció
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0504

046.BARP

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

057.BARP

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional S Elements Singulars/Mobiliari urbà
Tipus

Làpida funerària i dues finestres

Cronologia

Segle II d.C (làpida)
Tardo-gòtic (finestres)

Context

Làpida romana trobada a les rodalies de la Porta de Boters per Onofre Cerveró a finals del
segle XVI i col·locada a la façana de casa seva que actualment correspon al carrer la
Palma núm. 19. Les finestres estan col·locades a la planta baixa de la mateixa casa.

Elements

Placa de marbre, sense motllures i en forma de “tabula ansata” (conserva únicament la
dreta) Mesura 49x76x2 cm
En la inscripció de la làpida és pot llegir:
AFRANIA
L(IBERTA) L(UCI)
CRHOCALE
S(ITA EST HIC)
Aqui descansa, Afrania Crhocale, lliberta de Luci
Les dues finestres són rectangulars de llinda recta amb trencaaigües superior i un cert
treball de motllura.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
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conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

RODRÍGUEZ, X. i VILÀ, F. (2009). Estudi previ del Catàleg de Béns a protegir de la ciutat
de Lleida (Segrià). Ajuntament de Lleida.
J. Pleyan de Porta. Apuntes de Historia de Lérida, o sea compendiosa reseña de sus
principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros dias. Imprenta de
Carruez, Lleida 1873, 56
E. Junyent i A. Pérez “L’antiguitat, d’Irtirta a Ilerda” a Historia de Lleida, volumen I, Lleida
2003, 268-269
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Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

047.BARP

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Grealó

Codi INE 120

Adreça/es

Polígon 19 Parcel·la 260

Coordenades UTM x = 308927
y = 4605917

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01900260

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Lleida
LA PLETA DE GREALÓ

047.BARP

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

047.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Tipus

Lloc d'enterrament

Cronologia

Medieval indeterminat

Context

A la vessant nord d’una petita elevació on es situa una Masia catalogada dins del Pla
especial Urbanístic de construccions en sol no urbanitzable, es pot observar una sèrie de
retalls al terreny natural.

Elements

Conjunt de retalls al terreny natural del que sembla ser una necròpoli. Localitzada per
aficionats de la zona i pendent d’excavació.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
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4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda Blondel, 94

Coordenades UTM x = 301883
y = 4609400

Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

1996809CG0019F

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

048.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Molí hidràulic de roda vertical

Subtipus funcional
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Segle XII

Context

Situat al número 94 de l’Avinguda Blondel de Lleida. Es va documentar per primer cop
durant els sondejos arqueològics realitzats fora muralla l’any 2002 i excavat en extensió
l’any 2017. Es tracta d’un solar de propietat privada, en espera de la seva reedificació i de
la resolució sobre el tractament de les restes, per tant per accedir-hi s’ha de sol·licitar a la
propietat.

Elements

Les restes documentades fora muralla corresponen a una molí hidràulic de roda vertical.
Generalment aquest tipus de molins els trobem a la llera de rius amb molt cabal i una
presencia regular d’aigua durant tot l’any.
Estan presents sobre tot a la vessant atlàntica de la península associats a rius com el
Duero el Tajo i el Guadalquivir o afluents importants com el Pisuerga, mentre que a la
banda mediterrània, i sobre tot a zones més rurals l’habitual es trobar molins de corrent
amb el rodet horitzontal, alimentats per petits canals o basses per garantir el funcionament
en períodes de sequera.
No coneixem exemples conservats a Catalunya d’aquest tipus de molins i es per això que
hem d’anar a la zona de castellà i concretament a Zamora i la seva província, i a
Valladolid per tal de trobar un nombre extens de aceñas inventariades i conservades de
forma desigual.
En la campanya arqueològica de 2002 es va documentar part del tallamar enfrontat a la
corrent del riu i part d’un mur que reconduïa la corrent fluvial vers la roda vertical.
L’excavació en extensió de la zona ha permès recuperar la planta sencera del molí i part
del canal on es situava la roda vertical.
Es tracta d’un edifici de planta trapezoïdal, amb una superfície interior al voltant dels 50
m2. Aquesta inusual planta ve definida per la presencia de dos tallamars no massissats ,
el documentat l’any 2002 que protegia l’edifici de la corrent de l’aigua, i un altre en la part
posterior, que normalment en aquest tipus de construcció hidràulica correspon a una
paret recta.
Les solides parets d’aquesta construcció estan fetes amb una doble filada de blocs de
pedra sorrenca sense escairar, lligats amb abundant morter de calç i graves. En la part
exterior del tallamar posterior es va realitzar un sondeig en els estrats de graves on
estava fonamentat per tal de documentar l’alçada que es conserva d’aquest parament
que és d’aproximadament 3,20mts
L'estratigrafia excavada en l’interior del molí correspon bàsicament a estrats de sorres i
graves d’aportació fluvial, amb presència freqüent de blocs de pedra tirats i absència de
materials ceràmics que puguin ajudar a la seva datació. Només es conserven restes
d’estructures en la banda sud est de l’edifici. Malgrat la dificultat d’interpretació d’aquestes
evidències arqueològiques, creiem que poden correspondre al carcabà o espai on es
localitzen els engranatges i eixos del moli.
Entre aquestes estructures documentades destaca les restes d’un paviment de lloses, que
ens pot indicar la cota del nivell d’us d’aquesta part inferior del molí. La resta de l’espai
interior que correspon a la planta baixa que quedaria lliure, i en qual només hem
documentat a més dels estrats de sorres esmentats, dues pedres que podrien formar part
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d’un paviment i una capa de graves i morter de calç que podria funcionar com a nivell d’ús.
Paral·lel a la paret sud-est del molí transcorre un canal amb les parets fetes de blocs de
pedra i la base amb grans lloses El canal té una amplada de 1,20 m. i una fondària de
0,80 m. i aprofita la façana del propi moli com part de la paret interior. La part inicial del
canal presenta un pendent que indica la zona on es situaria la roda del moli.
La datació aproximada, es complicada, ja que el fet de trobar-se a la llera del riu amb una
continua remoció del terreny no ens aporta una estratigrafia clara. El que si sabem es que
en relació amb el context, la seva construcció és anterior a la de totes les estructures
domèstiques que es van excavar ja fa 15 anys (que situem pels volts del segle XIII) i sobre
tot de la muralla que tancava la ciutat a finals del segle XIV -XV. De tota manera,
l’expansió i ús de les rodes vitrubianes normalment s’adjudica a les poblacions
andalusines. En un context històric tan proper al escenari de conquesta no seria gens
estrany atribuir la seva construcció en un moment andalusí de finals del segle XI primera
meitat del XII.
Hem d’anar a la documentació escrita i es allà on trobem mencions de molins més enllà
de la porta de Gardeny, és a dir de la sortida oest a la muralla andalusina que situem al
encreuament entre l’actual carrer Cavallers i el carrer Major, tot just a la segona meitat del
segle XII.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
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preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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BARP

BSE

BN
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BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret

Codi INE 120

Centre Històric

Adreça/es

Carrer dels Dolors
Carrer Sant Cristòfol
Carrer Seminari
Carrer Maranyosa
Coordenades UTM x = 302096
;
y = 4609669

DADES CADASTRALS

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

Diverses

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

PMU2

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

049.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional
Tipus

Call

Lloc d'habitació
Viaris
Centre de producció

Cronologia

Època andalusina i feudal

Context

El call o cuirassa, nom amb el que es coneix el barri jueu de Lleida, es troba localitzat en
una superfície triangular definida per la confluència de tres eixos viaris, els actuals carrers
Major, el carrer Cavallers i el carrer Companyia. En un espai que presenta forts desnivells,
i on el pendent del carrers en ocasions podia superar el 20%.
Actualment està en execució el projecte de rehabilitació i millora d’aquest espai. Quan
s’inaugurin les obres hi haurà accés lliure a les restes arqueològiques conservades.

Elements

Durant les diverses fases d’actuació arqueològiques marcades pel desenvolupament de
les obres d’execució del projecte de rehabilitació de la zona, en data d’avui encara no
finalitzades, es van localitzar 4 zones amb restes arqueològiques de les 14 sondejades:
Zona 1-4:
Superfície excavada en dues fases que finalment es va unir en una gran àrea d’excavació.
Es tracta de la part més propera de l’antic barri jueu a l’actual carrer Cavallers i on els
processos de regularització del pendent havien provocat aportacions sedimentaries
importants que havien recrescut i mitigat els profunds desnivells que determinaven
l’ocupació d’aquesta zona. Com a conseqüència d’aquest procés d’aixecament es va
poder recuperar restes urbanístiques en bon estat i excavar una seqüència estratigràfica
de tres metres de potencia que contenia i ens ha aportat informació molt valuosa sobre la
evolució urbanística d’aquesta part del call des del segle XIII fins al segle XIX.
Part d’aquestes estructures han quedat tapades i protegides com són les restes d’una sitja
d’emmagatzematge del segle XI i les restes d’una bassa de decantació d’argila excavada
en el terreny natural formada per dues circumferències. Construïda en l’espai interior de
d’un edifici, entre els dos fonaments dels arcs datat entre els segles XIII i XIV.
A la vista i consolidades per ser incorporades en el futur parc arqueològic destaquen les
restes d’un carrer amb paviment de còdols i claveguera central, que conserva les dues
façanes. També del segle XIII.
Zona 6:
Correspon a una de les tres localitzacions sondejades, d’un total de dotze, on s’han
recuperat restes de l’antic call jueu. La zona 6 ocupa una superfície de 100 m2 localitzada
al bell mig del barri jueu on s’hi troben, amb un estat de conservació molt dolent, diversos
dipòsits d’un taller dedicat a la transformació de la pell en pergamins, una canal de
desguàs de les aigües residuals, els fonaments corresponents al recolzament de les
estructures de suport de la coberta i el mur de tancament occidental d’aquest espai de
transformació preindustrial. A més, cal destacar la troballa del fons d’una sitja retallada a
la roca amb un paviment interior de còdols i morter d’època andalusina del segle XI.
S’ha determinat i es proposa la integració en el projecte d’urbanització del mur de
tancament occidental d’aquest taller. Es tracta d’un mur de grans blocs rectangulars i
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quadrats units amb morter que actuava de límit del taller però també de paret de contenció
de la terrassa inferior. Element que ha estat consolidat i es pot veure
En relació a la resta d’estructures del taller l’estat de conservació i el grau de comprensió
feien difícil la seva integració i s’han conservat sota una capa de geotèxtil i graves.
Zona 13.
Aquesta zona propera als carrer Maranyosa i Companyia és van documentar les restes
d’un carrer amb claveguera central i restes de les clavegueres domestiques, en la part
més propera al carrer Maranyosa que van quedar protegides davant la construcció de
diferents arquetes relacionades amb la repavimentació del carrer. Més al sud es va
documentar restes del mateix carrer i una habitació d’una casa, que van quedar cobertes i
parcialment afectades per la construcció d’un mur.
En la mateixa zona però encara més al sud es va documentar part d’una gran casa, amb
accés del mateix carrer amb claveguera central documentat més al nord. La casa, que fou
destruïda durant el pogrom de 1391, està organitzada al voltant d’un pati enllosat d’una
fase anterior, possiblement andalusí.
Entre els nivells d’incendi de destrucció de la casa es va documentar in situ gran quantitat
de materials, entre els que destaquen restes de teles cremades i peces ceràmiques
excepcionals com ara una gerra d’estil Nazari amb el seu suport de amb forma de
maqueta arquitectònica.
Cal ressenyar que resta encara un 40% de la casa per excavar.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
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l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Vista del jaciment

Vista del jaciment

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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LOCALITZACIÓ
Indret

Centre Històric
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Codi INE 120
;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2603813CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

050.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Adoberies

Subtipus funcional
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Època andalusina i feudal

Context

Solar sondejat i excavat parcialment, en espera que la futura reedificació del solar que
permeti l’excavació d’aquelles zones que ara no s’han excavat per motius de seguretat de
les cases enfrontades. Solar propietat de la Diputació de Lleida, per accedir a les restes
s’ha demanar el permís a la propietat.

Elements

Com a resultat de les intervencions realitzades s’han documentat els següents espais:
Muralla medieval andalusí. (Patrimoni arquitectònic 004.006)
Muralla medieval feudal (Patrimoni arquitectònic 005.007)
Espai de la sínia andalusina
Adoberies andalusines (cronologia que cal verificar en les futures excavacions), feudals i
modernes.
Sèquia d’època moderna i contemporània.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
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Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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DADES CADASTRALS
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Delimitació bé
Entorn protecció
Sostre

N. plantes

Titularitat

2603812CG0120D

Delimitació del jaciment
MJM

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Vista del jaciment
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

051.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Restes d’adoberies medievals

Subtipus funcional
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Època medieval

Context

Edifici que ha anat sofrint diferents remodelacions i adaptacions a les seves funcions fins
arribar avui dia a ser la seu de la Diputació Provincial de Lleida.

Elements

En un primer moment el que ara esta unificat a nivell de fonamentació havia format part
de dos construccions diferents una, la que ara ens ocupa amb una sèrie de brolladors
d’aigua neta i continua i una altra que no te a veure amb aquestes conduccions.
Malgrat la manca de piques i pous; la presència dels brolladors i les conduccions
conservades, ens suggereixen que estem davant d’una estança que forma part de les
adoberies existents a la façana de l’actual Rambla Ferran.
La seva distribució es molt similar a les excavades a la Rambla Ferran 1-7, on trobem
dues zones clarament diferenciades; la més propera al riu, on se situen les piques de
transformació un lloc que necessita desaiguar i més ventilació i la propera a l’actual carrer
del Carme on es fa la captació de l’aigua. Tema fonamental ja sigui a traves de mines o
amb conduccions com aquestes.
Les voltes excavades es correspondrien doncs a l’adoberia més oriental del carrer la qual
i segons les fonts mencionades per Lladonosa, hauria estat annexada a l’Hospital en les
reformes del segle XVIII, un cop ja amortitzada la activitat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
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Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
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consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Lladonosa i Pujol, J. (2007) Els Carrers i Places de Lleida a Través de la Història. Edició
a cura de Joan Ganau i Casas. EMU. Ajuntament de Lleida.
Morán, M. (2010) Informe-Memòria del seguiment arqueològic al soterrani del palau de la
Diputació. Informe entregat als SSTTCC de Lleida.
Payà, X. (2015) Les adoberies dels Blanquers de Lleida al segle XIII. A V Congrés
d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Actes. Volum I. Monogràfic: la Ciutat.
Barcelona 22-25 de maig de 2014. Ed. ACRAM i Ajuntament de Barcelona.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

052.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Restes d’adoberies medievals

Subtipus funcional
Tipus

Lloc o centre de producció i explotació

Cronologia

Època medieval

Context

Construcció privada reedificada

Elements

Estem davant d’una adoberia amb tots els elements bàsics integrants del que es aquest
tipus d’indústria. Val a dir però que es tracta de la meitat de la instal·lació ja que l’altra
meitat restà afectada per la construcció de l’edifici que confronta al nord.
Desconeixem on estaria ubicada la casa de l’adober. En el cas de les situades al carrer
blanquers aquesta es comunica per sota del carrer. Aquí no podem dir si aquest fet es
repeteix. La configuració del terreny natural fa difícil aquest punt, nosaltres optem per la
possibilitat que aquesta estigui al costat sud oest, es a dir compartint la mitjera que
delimita la adoberia i justificant el retranqueig del mur.
En quant a la cronologia de tot el conjunt, val a dir que ens inclinem pel segle XIII, es a dir
en el moment d’inici de creixement del barri vers l’oest però encara amb una densitat
poblacional baixa. També hem de tenir en compte la muralla de tancament. Sabem que hi
ha dos tancaments el primer que s’iniciaria a partir de finals del segle XII, seria una
continuació del mur de contenció del riu, amb un gruix poc considerable en la que es
poden obrir portes, finestres i balconades. Es la continuació que es constata tant en
l’excavació de l’antic Cinema Catalunya, i que també es va trobar al lloc on es situava
l’antic convent de la Mercè. Al segle XV i amb motiu de la construcció del portal de Sant
Antoni, es tanca la ciutat englobant la antiga església del Hospital dels Antoninians.
Aquest mur molt més ample ja no és tan fàcilment practicable i no te tants accessos a la
riba del riu. Els portals apareixen flanquejats per torres o es reduïren a poternes.
Nosaltres pensem que la utilització de aquestes adoberies es redueix a aquest petit
període de temps anterior a la construcció de la muralla. D’aquí que també la memòria y
les fonts escrites hagin esborrat la seva existència.
La conservació va ser possible gràcies a que les construccions posteriors no van
aprofundir tant a l’hora de convertir l’espai en cellers. Com ja hem comentat l’únic element
que sembla aprofitar-se durant un temps es el pou, en el que es construeix un nou brocal
amb elements reciclats de les piques.
Les fases posteriors si que van quedar afectades per la construcció del celler i
probablement la propietat acabà essent compartimentada tal i com la vam trobar a l’inici
de l’enderroc. Val a dir però, que l’edifici enderrocat no datava de més enllà de finals del
segle XIX, tal i com ho demostra la pisa decorada trobada a les rases de fonamentació.
Les restes van quedar cobertes sota la construcció actual protegides amb una capa de
geotèxtil i sorra.
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ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
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6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia
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25. Lleida 2015
Payà, X. (2015) Les adoberies dels Blanquers de Lleida al segle XIII. A V Congrés
d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Actes. Volum I. Monogràfic: la Ciutat.
Barcelona 22-25 de maig de 2014. Ed. ACRAM i Ajuntament de Barcelona.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

053.BARP

Nivell prot.

Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Termes privades

Subtipus funcional
Tipus

Lloc d'habitació

Cronologia

Època romana

Context

Solar on s’ha reedificat i que en la seva excavació es van documentar diferents fases
històriques que van des d’època romana, andalusina i medieval a la moderna. De tot
aquest conjunt en destaquen les restes d’una domus romana que comptava amb un espai
dedicat a uns banys privats i dels que s’ha conservat el mur meridional del caldari.

Elements

La excavació ha aportat interessant informació sobre sitges i pous morts que aporten
interessants dades sobre el funcionament de la ciutat andalusina (segle X-XI dC). També,
diversos elements de la fonamentació d’un important edifici del segle XIII, el qual podrà
ser restituït amb força detall.
El més sorprenent però sorgí en iniciar la segona fase d’excavació l’any 2010 i constatar
que en una franja de 25 metres de llargada i 4-7 metres d’amplada, gairebé paral·lela al
carrer del Carme, els sediments canviaven radicalment de composició, cronologia i
potència. Tot apuntava que es tractava d’un canvi de terrassa d’època romana contingut
pel mur u.e.: 1264. Finalment es va confirmar que es tractava en realitat d’un espai dividit
en 4 àmbits soterranis relacionats amb les habitacions de servei d’una terma o bany
domèstic pertanyent a una domus de la ciutat. El complex residencial deuria estendre’s
cap a ponent, sobre la plataforma superior i cap a llevant, per sota el carrer del Carme, on
hi ha el caldari i la piscina d’aigua calenta (alveus caldaria), que obliguen a replantejar
seriosament la restitució del carrers de l’antiga Ilerda.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A-. amb allò que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al
grau de protecció dels elements que reuneixen determinats valors de significació i
importància:
- Llei 9/93:- Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39 a 45.
B-. els criteris establerts pel Decret 78/2002 de 5 de març al Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció.
C-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta
als béns catalogats del Nivell 1.Integral o Nivell 6. AEA
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1-. ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT:
Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.
2-. ELEMENTS MODIFICABLES:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
3-. ELEMENTS DE MODIFICACIÓ OBLIGADA:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials dels jaciments i que representin una
agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels
mateixos.
4-. CRITERIS D'ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o enderroc d´alguna part de
l´element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 d´aquestes NORMES
D'ACTUACIÓ I/O PROTECCIÓ, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tant
si implica obres majors com menors.
Si s´aprova dita modificació, es documentarà per tècnic competent -planimètricament a
través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la descripció de l´element
catalogat de manera que quedi constància del seu estat previ a la intervenció. Per a dita
documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l´Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.
5-. CONSIDERACIONS PER A FUTURES INTERVENCIONS:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els anteriors apartats (1,2,3).
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
moment els criteris establerts en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que
respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, al respecte de
la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
6-. VALOR/S I ELEMENTS PATRIMONIALS DEL BÉ CATALOGAT:
Elements destacables pel seu grau de protecció, i distintius del valor patrimonial del bé
catalogat.
1-.Criteris d’intervenció i/o actuació.
Els criteris de la intervenció estaran basats en les següents normatives / Directrius /
Criteris d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg i Inventari dels Elements d’Interés Històric, Artístic i
Arquitectònic de la Ciutat de Lleida.
- Es tendirà a aplicar materials i solucions constructives que siguin reversibles o disposin
d’una premissa formal del conjunt de la solució amb possibilitat de reversibilitat, a no ser
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que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar no reversiblement per la necessitat de
consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la solidesa de les
intervencions.
- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d´una lectura homogènia del
conjunt, sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball
aplicades.
- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixarà constància del conjunt
de les accions de restauració de forma puntual o genèrica segons les característiques
dels elements sobre els quals s’intervingui.
Elements particulars destacables del bé catalogat
- Tots aquells que constitueixen l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial rau principalment en el fet d´aportar dades
importants cara al coneixement de l´evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l´estricta consideració local i esdevenint des d´ella uns
referents d´àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic

Les troballes realitzades fan que aquest indret tingui un valor arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions

Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març
de 2002.

Usos permesos

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Usos prohibits

Els que s’indiquen en el planejament vigent.

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de
març al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que contemplen
la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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