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

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS
CODI
Nom
001
SEU VELLA

Categoria
BCIN

Nivell de protecció
Nivell 1. Integral

002

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ

BCIN

Nivell 1. Integral

003

ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ

BCIN

Nivell 1. Integral

004

CAPELLA DE SANT JAUME

BCIN

Nivell 1. Integral

005

ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA

BCIN

Nivell 1. Integral

006

ANTIGA PORTADA DELS ANTONIANS DE L’ESGLÉSIA DE LA
SANG

BCIN

Nivell 1. Integral

007

CATEDRAL NOVA

BCIN

Nivell 1. Integral

008

RESTES D'UN PILAR DE L'ANTIC PONT MEDIEVAL I
FORTIFICACIÓ DEL SEGLE XIX

BPU

Nivell 2. Conservació

009

RESTES D'EMBOCADURA A LA SÈQUIA DE TORRES DEL SEGLE
XIX

BPU

Nivell 2. Conservació

010

RESTES DEL MONESTIR DE SANT RUF

BCIN

Nivell 1. Integral

011

CASTELL DE RAïMAT

BCIN

Nivell 1. Integral

012

RESTES DE LA TORRE DE GUAITA DE MORADILLA
(ALMENARILLA)

BCIL

Nivell 2. Conservació

013

EL VILOT DE SUCS

BCIN

Nivell 1. Integral

014

CREU DE TERME A LA CARRETERA DE TORRESERONA

BCIN

Nivell 1. Integral

015

CREU DE TERME DEL CAMI DE GRENYANA

BCIN

Nivell 2. Conservació

016

CREU DE TERME DE L'ERMITA DE GRENYANA

BCIN

Nivell 1. Integral

017

CASTELL DE LA SUDA

BCIN

Nivell 1. Integral

018

PASSAREL·LA COPA D'OR - RUFEA

BPU

Nivell 5. Documental

019

ANTIGA PANERA - CENTRE D'ART

BCIL

Nivell 3. Parcial

020

DIPÒSIT I FONT DEL PLA DE L'AIGUA I CASA DE LA JUNTA DE
SEQUIATGE

BCIL

Nivell 2. Conservació

021

ARC DEL PONT. ESCULTURA "INDÍBIL I MANDONI"

BCIL

Nivell 2. Conservació

022

CENTRE CÍVIC DEL SECÀ DE SANT PERE

BPU

Nivell 5. Documental

023

MOLÍ DE CERVIÀ

BCIL

Nivell 2. Conservació

024

MOLI DE SANT ANASTASI

BPU

Nivell 2. Conservació

025

PONT DEL BOC DE BITERNA

BPU

Nivell 2. Conservació

026

ANTIGA CASA CERVERÓ

BCIL

Nivell 3. Parcial

027

ANTIGA CASA PANSA

BCIL

Nivell 3. Parcial

028

RESTES DE L’ANTIC CONVENT DE SANT JOSEP I DE LA CASA
DE LA MISERICÒRDIA

BCIL

Nivell 3. Parcial

029

ANTIC CONVENT DE SANTA TERESA

BCIL

Nivell 3. Parcial

030

ORATORI DELS DOLORS

BCIL

Nivell 2. Conservació
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031

ERMITA I FONT DE BUTSÈNIT

BCIL

Nivell 2. Conservació

032

ERMITA DE GRENYANA

BCIL

Nivell 2. Conservació

033

CONVENT DE SANTA CLARA

BCIL

Nivell 3. Parcial

034

PORTADA DE L'ENSENYANÇA - ESGLÉSIA DE SANT PERE

BCIL

Nivell 2. Conservació

035

ANTIC CONVENT DEL ROSER

BCIL

Nivell 3. Parcial

036

FONT DE LES PIQUES

BCIL

Nivell 2. Conservació

037

FONT DEL GOVERNADOR

BCIL

Nivell 2. Conservació

038

FONT DE L'HOSPITAL

BCIL

Nivell 2. Conservació

039

FONT DE L'ENSENYANÇA

BCIL

Nivell 2. Conservació

040

FONT COSTA DEL JAN

BCIL

Nivell 2. Conservació

041

CASA DELS ARTISTES I ARTESANS

BPU

Nivell 3. Parcial

042

CASA ALBIÑANA

BPU

Nivell 3. Parcial

043

CASA MIARNAU

BCIL

Nivell 3. Parcial

044

TORRE CERVERÓ

BCIL

Nivell 3. Parcial

045

MAS "DON JUAN DEL REY"

BCIL

Nivell 2. Conservació

046

CASA SAUCES

BCIL

Nivell 3. Parcial

047

CASA DE MATERNITAT

BCIL

Nivell 3. Parcial

048

PALAU DE LA DIPUTACIÓ I BALCÓ DEL SERRALLER

BCIL

Nivell 3. Parcial

049

RESTES DE L'ESGLÉSIA I CONVENT DE ST. PAU

BPU

Nivell 2. Conservació

050

ESGLÉSIA DE SANT JOAN

BCIL

Nivell 2. Conservació

051

ACADÈMIA MARIANA

BCIL

Nivell 2. Conservació

052

SEMINARI DIOCESÀ

BCIL

Nivell 2. Conservació

053

CINEMA VIÑES

BCIL

Nivell 3. Parcial

054

COL·LEGI MARISTES

BCIL

Nivell 3. Parcial

055

EDIFICI D'HABITATGES AV. CATALUNYA, 22

BPU

Nivell 3. Parcial

056

CASA MAGÍ LLORENS

BCIL

Nivell 3. Parcial

057

ANTIC "MONTEPIO"

BCIL

Nivell 3. Parcial

058

CASA MORERA

BCIL

Nivell 2. Conservació

059

CASA BERGÓS

BCIL

Nivell 2. Conservació

060

CASA MELCIOR

BCIL

Nivell 2. Conservació

061

CASA XAMMAR

BCIL

Nivell 2. Conservació
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062

LA PAERIA

BCIN

Nivell 1. Integral

063

ANTIC "PALACE HOTEL"

BCIL

Nivell 3. Parcial

064

ANTIC ESCORXADOR

BCIL

Nivell 3. Parcial

065

CASETA DE SERVEIS DELS CAMPS ELISIS

BCIL

Nivell 2. Conservació

066

PILÓ I BATENT DE PORTA A L'AV. VALÈNCIA

BPU

Nivell 3. Parcial

067

CASES BALASCH

BCIL

Nivell 3. Parcial

068

EDIFICI D'HABITATGES PL. LA SAL, 4

BPU

Nivell 3. Parcial

069

FARINERA LLUSÀ - "LA META"

BCIL

Nivell 3. Parcial

070

DOCS DEL FERROCARRIL

BCIL

Nivell 3. Parcial

071

CASETA DEL GUARDAAGULLES DEL "RECORRIDO"

BPU

Nivell 3. Parcial

072

ANTICS TALLERS DEL "RECORRIDO"

BPU

Nivell 3. Parcial

073

INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES DEL PLA DE LA VILANOVETA

BPU

Nivell 3. Parcial

074

ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR

BCIL

Nivell 3. Parcial

075

BODEGA I MAGATZEM RAVENTÓS

BCIL

Nivell 3. Parcial

076

MERCAT DEL PLA

BCIL

Nivell 3. Parcial

077

CASA DEL "BARÓ D'ALPICAT"

BCIL

Nivell 3. Parcial

078

CASAL DE JOVENTUT REPUBLICANA - IMAC

BCIL

Nivell 3. Parcial

079

CASA FLORENSA

BCIL

Nivell 3. Parcial

080

ESGRAFIATS A LA PLAÇA PAERIA

BPU

Nivell 2. Conservació

081

CAFÈ-TEATRE DELS CAMPS ELISIS

BCIL

Nivell 3. Parcial

082

QUIOSC DE MÚSICA DELS CAMPS ELISIS

BCIL

Nivell 3. Parcial

083

TEATRE MUNICIPAL DELS CAMPS ELISIS

BCIL

Nivell 3. Parcial

084

ESCOLA DELS CAMPS ELISIS

BCIL

Nivell 3. Parcial

085

EDIFICI D'HABITATGES C. JOAN BAGET - RAMBLA D'ARAGÓ

BCIL

Nivell 3. Parcial

086

EDIFICI D'HABITATGES C. RAMÓN Y CAJAL, 8

BPU

Nivell 3. Parcial

087

EDIFICI D'HABITATGES C. CAMP DE MART, 11

BPU

Nivell 3. Parcial

088

EDIFICI D'HABITATGES C. ALCALDE COSTA, 24

BPU

Nivell 3. Parcial

089

GRANJA I MOLÍ DEL PICABAIX

BCIL

Nivell 3. Parcial

090

TORRE LA GINESTA

BCIL

Nivell 3. Parcial

091

TORRE RIBERA

BPU

Nivell 3. Parcial

092

CAMPAMENT DE LA CANADIENSE

BCIL

Nivell 3. Parcial
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093

TORRE SOLÉ

BCIL

Nivell 3. Parcial

094

TORRE QUERALT

BCIL

Nivell 3. Parcial

095

CARROSSERIES CONSA

BPU

Nivell 3. Parcial

096

TORRE REMEI

BCIL

Nivell 3. Parcial

097

HABITATGES EN FILERA A L'AVINGUDA D'ARTESA, 54, 56 I 58

BPU

Nivell 3. Parcial

098

TORRE CARRER IGNASI BASTÚS, 8

BPU

Nivell 3. Parcial

099

TORRE CARRER ANTONI SOLÉ, 2

BPU

Nivell 3. Parcial

100

CEIP SANT JOSEP DE CALASANÇ

BPU

Nivell 3. Parcial

101

ESTACIÓ DEL FERROCARIL

BCIL

Nivell 3. Parcial

102

CASA PLUVINS

BCIL

Nivell 3. Parcial

103

CASA VILELLA

BPU

Nivell 3. Parcial

104

CASA VICTORIANO MUÑOZ

BPU

Nivell 3. Parcial

105

TORRE DE SANT JOSEP

BPU

Nivell 3. Parcial

106

CASA CROS

BCIL

Nivell 3. Parcial

107

EDIFICI D'HABITATGES A LA RAMBLA FERRAN, 26

BPU

Nivell 3. Parcial

108

CASA VILA

BPU

Nivell 3. Parcial

109

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA SAL, 2

BPU

Nivell 3. Parcial

110

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 4

BPU

Nivell 3. Parcial

111

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 9

BPU

Nivell 3. Parcial

112

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 10

BPU

Nivell 3. Parcial

113

PENSIÓ MUNDIAL

BPU

Nivell 3. Parcial

114

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 5

BPU

Nivell 3. Parcial

115

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 17

BPU

Nivell 3. Parcial

116

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 21

BPU

Nivell 3. Parcial

117

BANCA LLORENS

BCIL

Nivell 3. Parcial

118

ANTIGA DELEGACIÓ D'HISENDA - SERVEIS MUNICIPALS

BCIL

Nivell 3. Parcial

119

EDIFICI D’HABITATGES A L’AVINGUDA DE BLONDEL, 20

BPU

Nivell 3. Parcial

120

EDIFICI D’HABITATGES A L’AVINGUDA DE BLONDEL, 42

BPU

Nivell 3. Parcial

121

EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER MAJOR, 29

BPU

Nivell 3. Parcial

122

CASINO PRINCIPAL

BCIL

Nivell 3. Parcial

123

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER MAJOR, 39

BPU

Nivell 3. Parcial
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124

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER MAJOR, 43

BPU

Nivell 3. Parcial

125

CASA MONTULL

BCIL

Nivell 3. Parcial

126

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER MAJOR, 53

BCIL

Nivell 3. Parcial

127

EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE BLONDEL, 15

BPU

Nivell 3. Parcial

128

EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE BLONDEL, 17

BPU

Nivell 3. Parcial

129

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA. SEU DEL PSC

BCIL

Nivell 3. Parcial

130

EDIFICI FECSA

BCIL

Nivell 3. Parcial

131

BANCO DE ESPAÑA

BCIL

Nivell 3. Parcial

132

COL·LEGI I RESIDÈNCIA COR DE MARIA

BCIL

Nivell 3. Parcial

133

COL·LEGI I RESIDÈNCIA PARE COLL

BCIL

Nivell 3. Parcial

134

ESCOLA DEL TREBALL

BCIL

Nivell 3. Parcial

135

NIU DE METRALLADORES AL TURÓ DE LA SEU VELLA

BPU

Nivell 3. Parcial

136

HANGAR I TORRE DE CONTROL DELS MAGRANERS

BCIL

Nivell 3. Parcial

137

PONT DEL FERROCARRIL

BPU

Nivell 3. Parcial

138

PONT VELL

BPU

Nivell 3. Parcial

139

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER CAMP DE MART, 5

BPU

Nivell 5. Documental

140

ANTIGUES CASERNES DE GARDENY

BCIL

Nivell 3. Parcial

141

ANTICS HABITATGES MILITARS AL CARRER CÓS-GAYON

BCIL

Nivell 3. Parcial

142

CASA GOMÀ

BPU

Nivell 3. Parcial

143

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

BPU

Nivell 3. Parcial

144

EDIFICI COMERCIAL AL CARRER MAJOR, 23

BPU

Nivell 3. Parcial

145

CASA ROMA

BPU

Nivell 3. Parcial

146

GRANJA ESCOLA AGRÍCOLA PROVINCIAL

BCIL

Nivell 3. Parcial

147

PALAU DE L'AUDIÈNCIA

BCIL

Nivell 3. Parcial

148

CASA ROCH

BPU

Nivell 3. Parcial

149

CASA PÀMIES

BPU

Nivell 3. Parcial

150

CASA BOSQUÉ

BPU

Nivell 3. Parcial

151

CASA DURÓ

BPU

Nivell 3. Parcial

152

BÚNQUER DE LA MORADILLA

BPU

Nivell 3. Parcial

153

CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA

BPU

Nivell 5. Documental

154

PAVELLÓ BARRIS NORD

BPU

Nivell 5. Documental
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155

TEATRE PRINCIPAL

BCIL

Nivell 3. Parcial

156

CREU DELS TRES TOMBS

BPU

Nivell 2. Conservació

157

PALAU EPISCOPAL

BCIL

Nivell 3. Parcial

158

CENTRE CÍVIC I ESPAI PORTICAT A LA PLAÇA DE L' ESGLÉSIA
DE L'INC A SUCS

BPU

Nivell 3. Parcial

159

EDIFICI D'HABITATGES "MONTEPIO"

BCIL

Nivell 3. Parcial

160

EDIFICI DE LA MÚTUA LERIDANA DE SEGUROS

BPU

Nivell 3. Parcial

161

GOVERN CIVIL

BCIL

Nivell 3. Parcial

162

BANCO VITALICIO

BCIL

Nivell 3. Parcial

163

CENTRE D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CUAP) PRAT DE
LA RIBA

BPU

Nivell 3. Parcial

164

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BCIL

Nivell 3. Parcial

165

EDIFICI DE SANITAT - SERVEIS TERRITORIALS DE SALUT

BPU

Nivell 3. Parcial

166

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS

BCIL

Nivell 3. Parcial

167

GOVERN MILITAR

BCIL

Nivell 3. Parcial

168

PALAU DE VIDRE DELS CAMPS ELISIS

BPU

Nivell 3. Parcial

169

CAPELLA DE L'ANTIC NOVICIAT JESUÏTA

BPU

Nivell 3. Parcial

170

CONJUNT PARROQUIAL DE SANTA MARIA MAGDALENA

BPU

Nivell 3. Parcial

171

EDIFICI D'HABITATGES DEL CARRER VILA DE FOIX, 2

BCIL

Nivell 3. Parcial

172

RESIDÈNCIA DE LES GERMANETES DELS POBRES

BCIL

Nivell 3. Parcial

173

AUDITORI ENRIC GRANADOS

BCIL

Nivell 3. Parcial

174

CENTRE CÍVIC DE PARDINYES

BPU

Nivell 5. Documental

175

ORFEÓ LLEIDATÀ

BPU

Nivell 5. Documental

176

EDIFICI D'HABITATGES AV. PRAT DE LA RIBA, 4

BPU

Nivell 3. Parcial

177

EDIFICI COMERCIAL I D'HABITATGES AL CARRER MAJOR, 41

BPU

Nivell 5. Documental

178

EDIFICI COMERCIAL I D’HABITATGES A LA PLAÇA DE SANT
FRANCESC, 1

BPU

Nivell 5. Documental

179

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 12

BPU

Nivell 5. Documental

180

EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 23

BPU

Nivell 5. Documental

181

EDIFICI COMERCIAL AL CARRER MAGDALENA, 8

BPU

Nivell 5. Documental

182

EDIFICI COMERCIAL AL CARRER DE MAGDALENA, 35

BPU

Nivell 5. Documental

183

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DEL CARDENAL REMOLINS,
4

BPU

Nivell 5. Documental

184

EDIFICI D'HABITATGES A LA RAMBLA DE FERRAN, 33

BPU

Nivell 5. Documental

185

PASSAREL·LA DELS MARISTES

BPU

Nivell 5. Documental
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186

LA LLOTJA DE LLEIDA. PALAU DE CONGRESSOS

BPU

Nivell 5. Documental

187

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DE SANT CARLES, 26

BPU

Nivell 5. Documental

188

TORRE GARRELL

BPU

Nivell 5. Documental

189

EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER SALMERON, 2 CANTONADA
CARRER PI I MARGALL

BPU

Nivell 5. Documental

190

CENTRE CÍVIC I ESPAI PORTICAT A RAIMAT

BPU

Nivell 5. Documental

191

PONT NOU

BPU

Nivell 5. Documental

192

CASA QUERALTÓ

BPU

Nivell 5. Documental

193

EDIFICI HABITATGES AL CARRER DEL PRÍNCEP DE VIANA, 75

BPU

Nivell 5. Documental

194

ESGLÉSIA NOVA DE SANT MARTÍ

BPU

Nivell 5. Documental

195

EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE CATALUNYA, 16

BPU

Nivell 5. Documental

196

APARTAMENTS CLUB RONDA

BPU

Nivell 5. Documental

197

EDIFICI BRASILIA

BPU

Nivell 5. Documental

198

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER CRISTÒFOL DE BOLEDA, 8

BPU

Nivell 5. Documental

199

CASA LAVEDA

BPU

Nivell 5. Documental

200

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER MOSSÈN REIG, 24

BPU

Nivell 5. Documental

201

EDIFICI D'HABITATGES AL GRAN PASSEIG DE RONDA, 82

BPU

Nivell 5. Documental

202

ESCOLA JOAN XXIII

BPU

Nivell 5. Documental

203

DIPÒSIT D'AIGUA A LA PARTIDA DE LLÍVIA

BPU

Nivell 5. Documental

204

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ

BPU

Nivell 5. Documental

205

EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, 76

BPU

Nivell 5. Documental

206

TORRE D'ASCENSORS DEL CANYERET

BPU

Nivell 5. Documental

207

ESGLÉSIA DE SANT JOSEP OBRER

BPU

Nivell 5. Documental

208

REMODELACIÓ DEL SANTUARI DE SANTA TERESITA

BPU

Nivell 5. Documental

209

JUTJATS

BPU

Nivell 5. Documental

210

TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

BPU

Nivell 5. Documental

211

ESCOLA CERVANTES

BPU

Nivell 5. Documental

212

ESCOLA I LOCALS SOCIALS A BUTSÈNIT

BPU

Nivell 5. Documental

213

CAP BORDETA-MAGRANERS

BPU

Nivell 5. Documental

214

PONT DE LA UNIVERSITAT

BPU

Nivell 5. Documental

215

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

BPU

Nivell 5. Documental

216

PONT DE PARDINYES

BPU

Nivell 5. Documental
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217

COL·LEGI D'ARQUITECTES

BPU

Nivell 5. Documental

218

HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER SIFÓ, 49

BPU

Nivell 5. Documental

219

POLIESPORTIU DE L'IES MÀRIUS TORRES

BPU

Nivell 5. Documental

220

PASSAREL·LA DEL LICEU ESCOLAR

BPU

Nivell 5. Documental

221

INSTAL·LACIONS DE LA COMPANYIA - CONCESSIÓ MUNICIPAL
DEL SERVEI DE NETEJA

BPU

Nivell 5. Documental

222

CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

BPU

Nivell 5. Documental

223

ESCOLA BRESSOL I LUDOTECA AL CENTRE HISTÒRIC

BPU

Nivell 5. Documental

224

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DE PI I MARGALL, 1

BPU

Nivell 5. Documental

225

EDIFICI D'HABITATGES CARRER DE LES ESCALES DE SANT
LLORENÇ, 8-10

BPU

Nivell 5. Documental

226

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DE NA MARIA SAURET, 11

BPU

Nivell 5. Documental

227

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) CAPPONT

BPU

Nivell 5. Documental

228

PASSAREL·LA DELS CAMPS ELISIS

BPU

Nivell 5. Documental

229

HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DEL CASTELL FORMÓS, 6

BPU

Nivell 5. Documental

230

ARXIU HISTÒRIC DE LLEIDA

BPU

Nivell 5. Documental

231

HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DEL CASTELL DE MUR,
15

BPU

Nivell 5. Documental

232

CENTRE DE RECERCA UDL-IRTA CAMPUS DE L'ETS
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

BPU

Nivell 5. Documental

233

EDIFICI 1 - CAMPUS DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

BPU

Nivell 5. Documental

234

EDIFICI 2 - CAMPUS DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

BPU

Nivell 5. Documental

235

EDIFICI 3 - CAMPUS DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

BPU

Nivell 5. Documental

236

EDIFICI 4 - CAMPUS DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

BPU

Nivell 5. Documental

237

FACULTAT DE MEDICINA - CAMPUS CIÈNCIES DE LA SALUT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

238

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA - CAMPUS CIÈNCIES
DE LA SALUT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

239

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR - CAMPUS CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

240

EDIFICI POLIVALENT - CAMPUS CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

241

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA - CAMPUS CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

242

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA - CAMPUS CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

243

BIBLIOTECA I CENTRE DE CULTURES - CAMPUS CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

244

CENTRE DE RECERCA D'ENERGIA APLICADA - CAMPUS
CAPPONT UDL

BPU

Nivell 5. Documental

245

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ - CAMPUS CAPPONT
UDL

BPU

Nivell 5. Documental

246

PONT DE PRÍNCEP DE VIANA

BPU

Nivell 2. Conservació
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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 / barri

Centre històric

Adreça/es

Plaça d’Hispano-Amèrica, 1

Coordenades UTM x = 302247
y = 4610039

DADES CADASTRALS

;

Número

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2202501CG0120G0001RF

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans
SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

144-MH-ZA / RI-51-00156 / HA01

Nº reg/cat.

001.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Altres prot.

“Pla Especial del Turó de la Seu
Vella”, redactat l’any 1994.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Catedral
Estil i Època

Romànic / Gòtic; S. XII-XVII

Cronologia

Consagrada el 1278

Autor/promotor

Encarregada a Pere de Coma el 1193

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'accés principal a l'àmbit de la Seu Vella es realitza a través de la
porta dels Bernats, i l'entrada habitual a l'antiga catedral s'efectua a través de la porta dels
Fillols.

Context

La Seu Vella o catedral antiga és un monument arquitectònic de la ciutat de Lleida. S'alça
sobre un turó que porta el seu nom, des del qual s'albira tota la ciutat, el riu Segre i gran
part de l'horta de Lleida. La Seu Vella forma part d'un conjunt monumental integrat també
pel Castell del Rei o La Suda i la fortificació militar que els envolta. Tots tres elements
estan catalogats com Bé Cultural d'Interès Nacional.

Elements

El complex catedralici el formen la basílica-enriquida amb nombroses capelles-, el claustre
i el campanar, als quals cal afegir la canonja, reutilitzada desafortunadament com a centre
de recés en 1954, i recuperada el 2008 després d'una interessant intervenció. La basílica,
de planta de creu llatina, presenta un sistema estructural probablement força fidel al
projecte inicial. La cobreixen tres trams de volta de creueria sobre pilars cruciformes amb
semicolumnes adossades que suporten els arcs torals i formers, a més dels nervis de la
volta. El creuer el remata un cimbori de volta vuitavada sobre trompes, i la capçalera, a
l'est, originalment era formada per cinc absis decreixents des del centre, per bé que
actualment sols es conserven l'absis central i la capella dels Montcada. Al final dels
braços del transsepte s'obren la porta de St. Berenguer (pràcticament sense decoració) i
la sòbria porta de l'Anunciata, al nord i al sud, respectivament. Tanmateix, destaca
especialment la porta dels Fillols, oberta a la façana sud del tram central del cos de la
nau, delicadament esculpida i protegida per un porxo. Coincidint amb la distribució de les
naus, tres portes s'obren a la façana oest, de grandiositat esmorteïda pel claustre, adossat
a aquest sector per raons topogràfiques. Bastit entre els segles XIII i XV, presenta
finestrals calats de factura gòtica que s'obren tant al pati interior com a l'ala sud, mirador
privilegiat de la ciutat, mentre que la Porta dels Apòstols, greument danyada durant la
Guerra Civil, remata l'ala nord. Per la seva banda, a la cantonada sud-oest del claustre
s'erigeix el campanar, de planta octogonal i coronaments gòtics. Iniciat per Jaume
Cascalls en 1364, no s'acabà fins 1416, esdevenint un símbol característic de la silueta de
la ciutat.

Ús actual

Equipament comunitari

Ús original/altres

Catedral

Estat conservació

Bo

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta bon estat de conservació
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Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Seu Vella com a sòl urbà
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SE4 correspon a Sistema d’Equipament públic cultural-social o religiós. Els
terrenys que envolten l’edifici estan qualificats amb la clau SV2 corresponent a Parc Urbà.
Declaració del conjunt monumental del Turó i de la protecció del seu entorn (1995)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Sistema d’Equipament públic cultural-socialreligiós, així com la qualificació del sòl més proper que envolta l’edifici i defineix el
paisatge del Turó de la Seu Vella, per garantir la preservació del valor històric,
arquitectònic, paisatgístic i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

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

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Seu Vella haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1,2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els
seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana i
cobertes que configuren l’evolvent del volum de la Seu Vella, en mantindrà les
característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que malmetin la
imatge i la lògica del conjunt.

Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
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Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
Qualsevol intervenció s’atendrà a l’establert en el “Pla Especial del Turó de la Seu Vella”,
redactat l’any 1994.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim les
seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre la distribució interior de l’edifici es faran integrant, en la mesura
del possible, les especificitats originals de l’immoble corresponent a cada una de les
seves etapes constructives, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat
conservada en el conjunt. Per les reparacions d’ornamentació, acabats i elements
constructius, s’utilitzaran els materials originals de l’edifici (estucats, paviments, pintures,
fusteries, etc.) propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La catedral s'ubica al centre històric de la població, i es considera una obra romànica, per
bé que presenta elements propis de l'arquitectura gòtica i alguns afegits renaixentistes.
Encarregada a Pere de Coma el 1193, la primera pedra del temple fou posada el 22 de
juliol de 1203, i es consagrà el 1278, per bé que l'obra no es va donar per acabada fins a
la construcció del cimbori i el cobriment de les naus, el 1286.
Lleida era seu episcopal des de ben antic, el primer bisbe conegut, Sagiti, ho era el 419.
Aquesta institució es va perdre a ran de la invasió sarraïna, el 719. El bisbat de Lleida es
va restaurar només quan el territori fou recuperat pels cristians, el 1149. En aquella
restauració hi van participar el bisbe de Roda d’Isàvena i el comte Ramon Berenguer IV
de Barcelona. Es va establir que totes les mesquites de la ciutat passessin a ésser
propietat episcopal.
La Mesquita Major es va consagrar cristianament i al seu lloc s’hi va aixecar la primera
església, centre de la seu episcopal: Santa Maria l’Antiga, que era situada al costat del
Castell del Rei (o de la Suda).
El 1168 es reorganitzà la canònica, amb la participació del bisbat de Roda que hi va
traslladar la comunitat canonical, tot i que va mantenir una vintena de canonges al lloc
d’origen. Es va adoptar la regla de Sant Agustí. El 1254 la comunitat de canonges va
organitzar-se com a canònica regular, amb el dret dels seus membres a tenir propietats
privades. Va continuar molt vinculada amb la de Roda. En el decurs del temps va
acumular una gran riquesa i poder, que fins i tot va conservar després de la
desamortització.
S’ha identificat la primitiva església de Santa Maria l’Antiga (o Santa Maria in Sede) amb
les construccions que encara resten a l’ala de ponent del claustre i al seu costat hauríem
de situar les dependències canonicals. Més endavant, quan es va edificar la catedral,
l’antiga església de nau única hauria passat a ésser utilitzada com a dependència de la
canònica.
A finals del segle XII s’endegaren les obres per aixecar un nou temple catedralici, sota les
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ordres de Pere de Coma. La construcció de l’edifici es va allargar fins a finals del segle
XIII. El claustre s’hauria bastit posteriorment, entre els segles XIII i XIV. Al segle XV hom
pot considerar l’obra de la catedral enllestida, inclòs el mobiliari, cor, retaules, etc.
El 1707 la seu es va traslladar a l’església de Sant Llorenç mentre es bastia la nova
catedral, que es va consagrar el 1781. Al segle XVIII, després de la caiguda de Lleida fou
convertida en caserna militar, amb l'enderroc del barri de la Suda i l'afectació greu dels
béns mobles i immobles del conjunt, a més de la variació de la seva distribució interior.
Monument nacional des de 1918, les tropes no la desallotjaren fins 1948, iniciant-se les
operacions de restauració a mitjan segle XX, amb tasques que continuen fins ara mateix.

Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Montserrat Macià. “Catalunya romànica”. Vol. XXIV. Enciclopèdia Catalana. Barcelona,
1997.
Montserrat Macià/ Josep Lluís Ribes. “L’Art gòtic a Catalunya. Arquitectura I.” Enciclopèdia
Catalana. Barcelona, 2002.

Actuacions finca

A mitjans del segle XX es varen iniciar les tasques de restauració. A finals del segle XX,
l’any 1994 es va redactar i aprovar el “Pla Especial del Turó de la Seu Vella”, que afectava
a l’edifici (Ramon Maria Puig i Andreu / Carles Sáez i Llorca / Joan Felis i
Roure_arquitectes)

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista aèria
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Centre Històric
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nº reg/cat.

002.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Romànic; Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

Cronologia

Segona meitat S. XII. Capelles laterals S. XIV-XV

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'església està emmarcada pels carrers de Jaume I el
Conqueridor, Sant Martí, la Ronda de Sant Martí i el Carrer del Rei, tenint la porta principal
oberta al carrer de Jaume I el Conqueridor.

Context

L’Església de Sant Martí és un monument arquitectònic de la ciutat de Lleida. Està situada
als peus del sector nord-occidental del Turó de la Seu Vella, prop de l’antiga porta de
Montsó. L’església està bastida sobre una illa envoltada pels carrers de Sant Martí, Ronda
de Sant Martí, Carrer de Jaume I el Conqueridor i Carrer del Rei. L’edifici presenta el absis
orientat a nord-est, acarat amb el carrer de Sant Martí. L’accés al monument es produeix a
través de la portalada principal oberta al carrer de Jaume I el Conqueridor. A la banda de
migjorn d’aquesta façana apareix adossat un cos, de factura contemporània, per on
s’accedeix al museu vinculat a l’immoble. A l’altre banda del carrer es troba la plaça de
Pepita Cervera, conferint al conjunt un espai obert davant el seu accés principal. La
façana lateral nord-oest i la façana sud-oest estan envoltades per una zona urbanitzada
que configura un espai públic al seu voltant, limitat pels carrers del Rei i de la Ronda de
Sant Martí.

Elements

L’església de carreus de pedra sorrenca ben escairats, presenta una única nau coberta
per tres trams de volta apuntada recolzada sobre tres arcs torals que carreguen en pilars
semicirculars amb decoracions vegetals, els quals es tradueixen a l’exterior en forma de
contrafort. Al absis semicircular, precedit per un arc de triomf, set arcs de mig punt i
d’imposta més baixa en ressegueixen el perímetre i en suporten la volta. Una finestra de
doble esqueixada -concordant amb la de la façana sud-oest-, actualment cegada, corona
l’element. Les parets exteriors són llises i estan molt degradades, però hom pot observarhi els ràfecs motllurats i els frisos de mènsules i permòdols.
La porta principal, només decorada per unes arquivoltes de mig punt amb decoracions
geomètriques, està a la façana sud-est, on també es fan visibles les restes d’uns edificis
annexes enderrocats en 1989. Les restes d’aquests edificis configuren uns murs de pedra
baixos tocant als vials, on s’ha construït el nou cos adossat l’església, per allotjar les
instal·lacions del espai museístic de l’edifici. Aquest cos és de planta rectangular amb
accés i única obertura vers l’àmbit de la portalada de l’església, configurant un petit recinte
d’acolliment exterior. Més sumptuosa és la façana occidental orientada a sud-oest,
coronada per una espadanya de 3 ulls en 2 alçades i amb una portada provinent de
l'ermita de El Tormillo (Osca), instal·lada durant la restauració que, per iniciativa del bisbe
Josep Meseguer, executà l’arquitecte Celestí Campmany entre 1892-93, qui també
restaurà les cobertes del temple. Al temple, capella de l'Estudi General entre els S. XIV i
XV, s'hi van obrir dues capelles gòtiques a mode de transsepte: la de St. Joan -S. XIV, al
sud- i la de de Sta. Maria –S. XV, al nord.

Ús actual

Equipament comunitari

Ús original/altres

Església. Durant la seva llarga vida ha exercit diverses funcions militars: caserna, parc
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d'artilleria. Fins i tot, posteriorment, s'ha fet servir de presó.

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’església presenta bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’església de Sant Martí com a sòl
destinat a usos al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau SEp4
correspon a Sistema d’Equipament privat cultural-social-religiós.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament privat cultural-socialreligiós, així com la qualificació R1_Zona de Centre Històric i SV4_Places, de les illes que
envolten a l’edifici, per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic i
social del medi.

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 òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
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consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar l’església de Sant Martí amb el Nivell
1 de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques arquitectòniques,
constructives, històriques i socials, representa un testimoniatge de primer
ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com
a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d'intervenció sobre l’església de Sant Martí, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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.

EXTERIOR
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La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i cobertes que configuren l’evolvent del
volum de l’església de Sant Martí, en mantindrà les característiques pròpies, i no es
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
El cos adossat a la seva façana sud-est podrà ser intervingut, modificat o, fins i tot, retirat
en cas que sigui necessari.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim les
seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre la distribució interior de l’edifici es faran integrant, en la mesura
del possible, les especificitats originals de l’immoble corresponent a cada una de les
seves etapes constructives, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat
conservada en el conjunt. Per les reparacions d’ornamentació, acabats i elements
constructius, s’utilitzaran els materials originals de l’edifici (estucats, paviments, pintures,
fusteries, etc.) propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica San Martí de Lleida és una església que cal situar al moment de transició entre les
produccions característiques del romànic i les primeres iniciatives gòtiques, integrant més
tard ampliacions i reformes que responen ja plenament a aquest estil, encara que en
l'anàlisi global de l'edifici s'hagi de tenir en compte intervencions alienes a l'edat mitjana.
Si bé ha estat datada al segle XIII, existeixen notícies de la parròquia de Sant Martí des de
la segona meitat del segle XII, la primera de les quals remunta al 1168. Aquestes dates,
juntament amb la concepció general que revela un primer projecte de l'edifici, permeten
aventurar una cronologia dins la segona meitat del segle XII. Una datació en el segle XIII
es justificaria pel tipus de coberta de la nau, de volta de canó apuntada recorreguda per
arcs faixons que recolzen sobre columnes adossades i determinen un total de quatre
trams.
Per tal de restablir les proporcions originals del temple s'hauria de tenir en compte que el
seu paviment fou realçat prop d'un metre en la reforma del segle XIX. Als segles XIV i XV
foren afegides capelles laterals, a manera de creuer, en resta només la de l'Assumpció de
la Verge (1429) ara del Santíssim a la banda de l'evangeli.
El 28 de setembre de 1300 es procedí, juntament amb l’elecció del primer rector Pere de
Cabrera, a l’aprovació dels primers Estatuts de la Universitat de Lleida L’església de Sant
Martí es convertí en parròquia de l’Estudi General de Lleida i en el lloc de les celebracions
solemnes de la vida universitària d’aquell temps.
A mitjan segle XVII, després de la Guerra dels Segadors, l'església passà a complir
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funcions militars (caserna, parc d'artilleria). A començaments del segle XIX s'encarregà a
l'acadèmic Antoni Cellers la reforma que convertiria el vell edifici en presó, funció que
exercí fins a finals d'aquell segle, en que el bisbe Messeguer aconseguí recuperar-ne la
jurisdicció (1892). En 1893, el bisbe Josep Meseguer i Costa en va recuperar la jurisdicció
i va ordenar la restauració del temple. Per a això es va utilitzar la portalada de la parròquia
de El Tormillo (nucli pertanyent a Peralta de Alcofea (Osca) que en aquell temps formava
part de la diòcesi de Lleida. En la mateixa reforma es van afegir a la façana un finestral i
una gran espadanya neoromànica.
Un cop restaurada, l'església va recuperar l'ús litúrgic fins l’any 1973, quan es va construir
a la cantonada nord de la cruïlla entre la ronda de Sant Martí i el carrer de St. Martí, una
nova església de Sant Martí. En construir aquest nou temple, l'edifici medieval es dedicà a
usos culturals.
A la fase situada entre 1987 i 1997, s’efectuaren diferents intervencions segons projectes
de l’arquitecte Jaume Fresquet, actuant en les cobertes, sanejant les voltes, enderrocant
les cases adossades, restaurant les façanes i bastint un nou edifici prismàtic sobre la
traça de les antigues edificacions -contrastant amb el vell en tipologia, escala i material-.
Així es possibilitaven les infraestructures de la nova funcionalitat museística, contribuint a
la millora urbana del barri perpetuant l’ús públic del conjunt. Com a primera mostra
d’aquesta potencialitat -segons projecte de Lluís Pau- l’edifici acollí provisionalment una
selecció de les millors obres del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal -Proemium- fins
l'any 2007, quan s'inicià el trasllat de la col·lecció a la seva seu definitiva.
Hi ha a més una senzilla porta lateral de doble arc adovellat i resseguida per una motllura
de dents de serra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Ricard Ballo / Montserrat Tañà. “Catalunya Medieval. Castells, Torres, Fortificacions i
altres Construccions”. Pàgina web www.catalunyamedieval.es.
“Llibre de les Constitucions i Estatuts de l’Estudi General de Lleida. Els Estatuts
Fundacionals. Lleida, 1300.” . Fundació 700 Aniversari. Universitat de Lleida, 2000. Ed. de
la Universitat de Lleida.

Actuacions finca

El temple ha estat sotmès a diferents restauracions i a finals del segle XX es va construir
un cos adossat a la seva façana sud-est. El 31 d’agost de 2017 va ser inaugurada la
restauració de la façana sud-oest que inclou una portalada romànica afegida al temple al
segle XIX. Aquesta portalada presentava un deteriorament natural característic de la
pedra sorrenca amb què està feta i que ocasionava diversos despreniments que
perjudicaven la integritat estètica i, sovint, estructural del temple. La restauració, feta entre
el juny del 2015 i el maig del 2016, amb diverses aturades per problemes climatològics,
l'ha dirigida el Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida (UdL),
amb la supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Categoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Romànic / Gòtic; Època medieval. Alta i Baixa Edat Mitjana (Segles XII-XV)

Cronologia

Nau romànica construïda a finals del S. XII / Naus laterals gòtiques construïdes S. XIV i
campanar S. XV

Autor/promotor

Pere de Coma / Berenguer Gallard

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'església articula la plaça de Sant Llorenç i la plaça de Sant
Josep, essent practicable per les dues façanes

Context

Accés: Sense dificultats. L'església articula la plaça de Sant Llorenç i la plaça de Sant
Josep, essent practicable per les dues façanes

Elements

La que fou dues vegades seu catedralícia, és una construcció d'estil romànic, però amb
ampliacions i acabaments gòtics. La construcció es va iniciar a finals del segle XII amb
els escultors i artesans que treballaven amb Pere de Coma, mestre constructor de la Seu
Vella. Considerada la segona església en importància després de la Seu Vella, té tres
naus de la mateixa altura, amb tres absis. La nau central, d'estil romànic, és la més antiga.
Les altres dues naus laterals, així com les capelles i el campanar de base octogonal són
d'estil gòtic. (S. XV).
La nau central romànica, està coberta amb volta apuntada, dividida en tres trams per arcs
torals que descansen sobre unes columnes bessones adossades als pilars, amb una
estructura molt similar a la de la Seu Vella. Destaca la presència d’una cripta sota el
presbiteri, emprada com a capella de confessió, baptisteri i sagristia.
A mitjan segle XIV li fou afegida la nau lateral del costat nord, mentre que a finals de segle
(1399) Berenguer Gallard planejà i edificà la nau de migdia, a la qual hom adossa, els
primers anys del segle XV, l'elegant campanar poligonal. El portal d'entrada, al qual
s'accedeix per una escalinata, és protegit per un pòrtic que recorda el dels Fillols de la
Seu.
Ambdues voltes gòtiques presenten voltes de creueria i estan rematades per absis
poligonals, i les acompanyen diverses capelles de factura posterior. Exteriorment, els
contraforts i estretes finestres aporten ritme a una façana mancada de decoració
escultòrica, exceptuant-ne les gàrgoles que es conserven i uns frisos de cartel·les
actualment desapareguts. El campanar -octogonal i adossat a la nau meridional- data del
S. XV i presenta reminiscències del campanar de la Seu Vella. Les obertures apareixen al
segon cos, on trobem uns finestrals gòtics amb arquivoltes, coronats per un fris d’arquets i
una balaustrada.
L'interior guarda quatre importants retaules gòtics, obres escultòriques de gran interès,
entre les quals destaquen els retaules de pedra de Sant Llorenç, de santa Llúcia i de sant
Pere, realitzats probablement entre 1360 i 1378 per Bartomeu Robio o els seus deixebles,
i directament derivats del retaule major de la seu. D'aquest altar major, desaparegut,
guarda precisament la imatge de la Mare de Déu. Conserva també el retaule de santa
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Úrsula i les Onze Mil Verges, atribuït a Jaume Cascalls,
A la porta gòtica de la plaça de Sant Josep són visibles els blasons de Berenguer de
Gallart. Destaquen l'escultura de la Mare de Déu dels Fillols, procedent de la Seu Vella i
un quadre gòtic del segle XV, Santa Maria de la Candelera, atribuït al pintor Mateu Ferrer i
que representa Sant Blai. A la mateixa església es troba el sepulcre de Ramon de Tàrrega
(1331) i el Sant Crist Trobat, imatge restaurada per Jaume Perelló.
Ús actual

Equipament comunitari

Ús original/altres

Església i dues vegades seu catedralicia

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’església presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’església de Sant Llorenç com a
sòl destinat a usos al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau SEp4
correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament privat Culturalsocial-religiós, així com la qualificació SV4_Places del terreny que envolta l’edifici, per
garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic i social del medi.
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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 òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar l’església de Sant Llorenç amb el
Nivell 1 de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques arquitectòniques,
constructives, històriques i socials, representa un testimoniatge de primer
ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com
a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’església de Sant Llorenç, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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.
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- 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.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i cobertes que configuren l’evolvent del
volum de l’església de Sant Llorenç, en mantindrà les característiques pròpies, i no es
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim les
seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre la distribució interior del temple i les dependències annexes, es
faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de l’immoble
corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (estucats, paviments, pintures, fusteries, etc.) propis de cada moment constructiu
original. En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'església de Sant Llorenç és, després de la Seu Vella, el millor temple medieval de la
ciutat. Sembla que fou començada a finals del segle XII (1194-95) per picapedrers al
servei de Pere de Coma, mestre d'obres de la Seu Vella des del 1193. L'edifici, d'una nau
amb absis semicircular, fou ampliat els segles XIV-XV amb dues naus laterals gòtiques i el
campanar.
Al s. XVIII acollí el capítol catedralici, i durant el s. XIX es van realitzar intervencions de
maçoneria poc acurades per reparar els desperfectes causats per les guerres. En 1936
patí un incendi que va fer necessària la seva restauració interior, i tornà a acollir el capítol
de la catedral fins l’any 1956.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
“Catalunya Medieval. Castells, Torres, Fortificacions i altres Construccions”. Pàgina web
www.catalunyamedieval.es.

Actuacions finca

Aquest edifici va patir diverses intervencions per reparar el dany causat per les guerres
del segle XX. L'any 2002 es va dur a terme la restauració del campanar que ha recuperat
la seva bellesa gràcies a la reproducció artesanal dels calats de la barana i de les
gàrgoles originals.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CAPELLA DEL PEU DEL ROMEU
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Major, 74

Coordenades UTM x = 302083
y = 4609584

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2198715CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nº reg/cat.

004.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Capella
Estil i Època

Gòtic - Neoclàssic; S. XIV / S. XX

Cronologia

capella gòtica amb remunta construïda a principis del S. XX

Autor/promotor

Pere de Coma / Berenguer Gallard

Parcel.la

Accés sense dificultats. La capella articula la cantonada entre el carrer Major i el carrer
Cavallers

Context

Edifici en cantonada, situat a l’encreuament del carrer Major i el carrer dels Cavallers.
L’edifici està bastit en el bell mig del centre històric i comercial de la Ciutat de Lleida.

Elements

Es tracta d'una construcció de línies molt senzilles, conformada a l'exterior per un cos
unitari de planta quadrangular, al qual se sobreposa un segon nivell construït a finals del
segle XIX (1883), en el qual s'obren òculs i finestres de mig punt, tot conferint al conjunt
l'aparença d'una torre i desfent les proporcions gairebé cúbiques de l'obra del XIV. El
basament primitiu mostra dos paraments de carreus regulars ben disposats, que
presenten simètricament dues portes adovellades que determinen la perspectiva d'un
doble frontis definit en funció de l'emplaçament en angle de la capella. El que es troba al
carrer Major correspondria, en concret, a l'accés principal. En l'eix de la portada, es troba
la imatge gòtica de la Mare de Déu amb el Nen, flanquejant-la, les de sant Jaume i sant
Joan Baptista, patró del Bisbat de Lleida, obra moderna, a més de tres petits escuts que
ressegueixen les dovelles. La façana encarada al carrer de Cavallers equilibra la
visualització global d'ambdós frontis mitjançant un òcul situat al damunt de la portada, al
costat de la qual hi ha un tercer accés, de dimensions més reduïdes. Per sobre d’aquest
cos, hi ha un segon nivell construït a principis de segle,

Interior
La planta baixa de l‘immoble allotja una capella dedicada a St. Jaume, on destaca la
presència d’un arc apuntat -cegat posteriorment- a la paret mitgera del carrer Major. Al seu
interior s’hi venera una imatge de Sant Jaume, obra de l’escultor lleidatà Jaume Gort i
Farré (1919-1966), que recorda el moment del miracle representant l’apòstol traient-se
l’espina mentre un angelet l’il•lumina amb un fanal. Aquesta imatge és la que presideix
any rere any la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, en la qual la ciutat de Lleida reviu
els fets ocorreguts fa gairebé dos mil anys en una processó amb centenars de fanalets
que segueix el camí que hi va fer l’apòstol. També hi trobem una pintura mural de Miquel
Roig Nadal (1923-2008), realitzada l’any 1966. Els altres dos nivells, que acullen locals
socials, són de maó vist i de manufactura posterior, amb voluntat historicista. El segon
nivell presenta les obertures abans descrites construïdes amb pedra. Coincidint amb la
situació del forjat del sostre d’aquest segon nivell, apareix una cornisa de pedra amb una
decoració a base de gotes, que recórrer tota la longitud de la façana i una barana
massissa a la seva part superior, que remata els paraments.
Ús actual

Equipament comunitari
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CAPELLA DE SANT JAUME
Ús original/altres

004.EA

Capella

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de la capella presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la capella de Sant Jaume com a
sòl destinat a usos al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau SEp4 i
correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós. El sòl situat a l’entorn
més proper de la capella està qualificat amb la Clau R1a2 i correspon a la Zona del Centre
Històric Subzona Eix Comercial, especialitzades en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, que es concreten en l’Eix Comercial i en el carrer dels Cavallers
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament privat Culturalsocial-religiós, així com la qualificació R1a2_Zona de Centre Històric-Subzona Eix
Comercial, de les finques que envolten l’immoble, per garantir la preservació del valor
històric, arquitectònic, paisatgístic i social del medi urbà.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Edifici d’excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar l’església de Sant Llorenç amb el
Nivell 1 de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques arquitectòniques,
constructives, històriques i socials, representa un testimoniatge de primer
ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com
a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre la capella de Sant Jaume, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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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EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta que configuren l’evolvent del
volum de la capella de Sant Jaume, en mantindrà les característiques pròpies, i no es
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cada moment constructiu (S. XIV i S. XIX), utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
Les intervencions sobre la distribució interior de la capella es faran integrant, en la mesura
del possible, les especificitats originals de l’immoble corresponent a cada una de les
seves etapes constructives, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat
conservada en el conjunt. Per les reparacions d’ornamentació, acabats i elements
constructius, s’utilitzaran els materials originals de l’edifici (pedra esculturada, paviments,
pintures, fusteries, etc.) propis de cada moment constructiu original. En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La capella està ubicada en el lloc que es coneixia com a Peu del Romeu, al centre del
nucli antic de Lleida. De l’origen de la capella es coneixen dues dates. La primera es
refereix a la sol·licitud que el 1351 feren els veïns a la Paeria per tal d'enderrocar el porxo
anomenat de Sant Jaume i deixar espai per a una plaça. Al indret del porxo i fent
cantonada s'edificaria la capella, documentada el 1399, any en què el cavaller Berenguer
Marquès la dedicà a la Mare de Déu de les Neus.
Una llegenda narra el pas nocturn de Sant Jaume per Lleida: s’explica que l’apòstol va
arribar a la ciutat ben entrada la nit i que, caminant a les palpentes, va trepitjar una
bardissa i es va clavar una espina al peu. Del dolor que sentia i en no poder treure’s
l’espina ell mateix, l’apòstol va començar a gemegar tant que fins i tot els àngels el van
sentir i van baixar des del cel amb uns fanalets perquè el Sant pogués treure’s l’espina i
continuar el seu camí. Els orígens de la Capella del Peu del Romeu es remunten a l’any
1399, quan aquest fet miraculós va donar peu a la petita construcció que, tot i essent
dedicada a la Mare de Déu de les Neus, va albergar una imatge de Sant Jaume per
voluntat del comte Berenguer Gallart que va voler commemorar els fets senyalitzant el lloc
on van succeir.
La capella està bastida es trobava l’antic barri cristià d’època musulmana. Peu del
Romeu, anomenat així des d'antic, és la confluència del carrer dels Cavallers i del carrer
Major i era un dels límits del barri del Romeu, el barri cristià o mossàrab de la ciutat.
La situació del monument és una fita que configura una entitat d’interès històric i
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tradicional a la ciutat de Lleida, sent un dels indrets per on passa el camí de Sant Jaume.
Actualment la capella és la seu social de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
[VVAA]. “Endrets: Geografia Literària dels Països Catalans”. Universitat de Vic. Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya -CSUC-.
Catalonia Sacra / www.cataloniasacra.cat
Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. www.pessebristeslleida.com

Actuacions finca

L’antiga capella gòtica va ser remuntada a finals del segle XIX, conferint-li la imatge i
proporcions de torre medieval. L’any 1940 va ser restaurada.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Catedral, 2

Coordenades UTM x = 301993
y = 4609503

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097703CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nº reg/cat.

005.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Hospital
Estil i Època

Gòtic; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

Iniciat en cinc fases a partir de 1453

Autor/promotor

Mestres d’obra: Jordi Safont, Antoni Gondàngels i Jaume Borrell

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'antic hospital s'erigeix enfront de la catedral nova, envoltat per la
plaça de la Catedral, l'avinguda de blondel i el carrer de la Vila de Foix, i és practicable
tant per la façana de Blondel com per la de la plaça de la Catedral.

Context

Edifici aïllat situat enfront dels solars que ara ocupa la catedral, en una illa limitada pel
carrer Major, Carrer Vila de Foix, Avinguda Blondel i una placeta coneguda com el Pati de
les Comèdies. L’edifici està situat davant la Seu Nova, al costat de la plaça de la Catedral i
està envoltat per una zona urbanitzada que configura un espai públic al seu voltant.

Elements

L'hospital de Santa Maria és un edifici de planta quadrada, de planta baixa i dos pisos,
organitzat entorn d'un pati central. Les façanes, d'una gran austeritat i composició
equilibrada, són properes a les formes renaixentistes. Sobre el portal adovellat hi ha una
imatge de la Mare de Déu, obra d'Andreu Pi, sota un dosser filigranat.
L’edifici està bastit amb filades de carreus regulars que formen murs especialment
gruixuts a la planta baixa. El ritme de les obertures als pisos és regular; mentre que les de
la planta baixa es cegaren al segle XX. Dues senzilles portes d'arc de mig punt i arc
rebaixat de dovellat allisat, als murs nord-oest i sud-est, permeten l'accés. La porta nordoest que dóna accés des del carrer Major, està flanquejada per dos escuts de la ciutat i
presidida per una fornícula amb dosser gòtic i amb una imatge de la Marededéu amb el
Nen, d'Andreu Pi a la seva part superior.
Interior
L'element més interessant és el pati, amb una galeria d'arcs apuntats que recorre tots
quatre costats de la planta noble, i carrega sobre arcs rebaixats i sobre poderoses
mènsules esglaonades. L'escala, de dos trams, típica dels patis gòtics catalans, rep aquí
una solució específica, similar a la del Palau Reial de Santes Creus i causada pel mateix
fet d'haver d'accedir a un cos volat: no és completament exterior, sinó que el tram llarg se
situa en una de les galeries. Això obliga els arcs afectats a prolongar els seus suports fins
al pla inicial de la barana, però respectant sempre l'alineació de les bases de les
columnes en la mateixa horitzontal que resta de la galeria. Des del pati s'accedeix a la
capella de l'Hospital, també gòtica, amb el retaule de Francesc Escarpenter, barroc (1738).
A l'interior destaquen les voltes de creueria de la planta baixa, molt rebaixades, que
arrenquen de mènsules adossades al mur. A excepció de les cantonades -sexpartitestota la volta és quadripartita; mentre que ambdós pisos presenten sostres plans i embigats
de fusta. L'hospital disposà d'una capella a l'ala oest fins a mitjan segle XX, on en destaca
el retaule barroc de Francesc Escarpenter, substitut del retaule anterior, destruït durant la
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Guerra dels Segadors.
Ús actual

Equipament comunitari

Ús original/altres

Hospital

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic Hospital de Santa Maria com
a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els
plànols amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós. El sòl situat a l’entorn més proper de l’immoble està qualificat amb la Clau
SV4_Places, definint una zona d’espai lliure al seu voltant i les finques més properes
correspon a àrees del centre de la Ciutat, especialitzades en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificades amb la Clau R1a2.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació de SV4_Places i R1a2_Zona de Centre Històric-Subzona
Eix comercial, de les finques que envolten l’immoble, per garantir la preservació del valor
històric, arquitectònic, paisatgístic i social del medi.
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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 òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar l’antic Hospital de Santa Maria amb el
Nivell 1 de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques arquitectòniques,
constructives, històriques i socials, representa un testimoniatge de primer
ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com
a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Hospital de Santa Maria, haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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.
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- 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.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta que configuren l’evolvent del
volum de l’antic Hospital de Santa Maria, en mantindrà les característiques pròpies, i no es
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre la distribució interior de l’edifici es faran integrant, en la mesura
del possible, les especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius
que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions d’ornamentació,
acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de l’edifici (pedra
esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Les primeres referències que es tenen de l’Antic Hospital de Santa Maria de Lleida són de
mitjans segle XV. Els paers de la ciutat i el bisbe de la diòcesi Garcia Aznares van
coincidir que calia crear un Hospital General, de gran capacitat i amb més recursos, que
substituís i fusionés tots els petits hospitals de fundació privada, que havien estat creats
un cop acabada la Reconquesta. Alguns autors han afirmat que havien arribat a al nombre
de onze, mentre altres afirmen que no arribaren a set entre els quals cal esmentar el de
Capellans, Sant Esperit, Leprosos i Pelegrins. El bisbe Aznares l’any 1417 ja els havia
suprimit per fer-ne un de sol, assolint-se l’any 1453 la corresponent autorització,
confirmada després per Calixte III, reconeixent-li iguals prerrogatives que al de la Santa
Creu de Barcelona, encarregant la seva administració als pahers i alguns ciutadans.
La nova construcció va rebre, vuit anys més tard, l’aprovació de les autoritats de l’època,
tant del Papa Eugeni IV com de la reina Maria d’Aragó, lloctinent d’Alfons el Magnànim, i
es va establir els principis bàsics del nou edifici: hauria d’estar situat a la Plaça de l’Almodí
vell, hauria d’acollir els pobres de Crist i es finançaria amb diners públics, deixes
testamentàries i almoines. També es va ordenar que l’hospital es dediqués a Santa Maria
i se li van atorgar els mateixos privilegis, llibertats, immunitats i protecció que a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona.
L’Antic Hospital va fer funcions d’hospital de pobres i malalts fins el segle XVIII. Després
de la Guerra de Successió, però, una part de l’edifici es va convertir en Hospital Militar
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA

005.EA

amb el nom d’Hospital del Rei, de manera que va ser necessari dur a terme un seguit de
reformes per redistribuir els espais i adaptar-los al nou caràcter militar i civil. L’any 1854,
per ordre d’Isabel II, l’hospital esdevindria altre cop hospital civil exclusivament. Al segle
XX (1920) l’edifici va ser declarat monument històrico-arquitectònic i a partir d’aleshores
acolliria diferents serveis i institucions culturals –com ara el Museu Diocesà durant el
periple del 36– fins que el 1941 s’hi instal·laria l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, que promou la investigació científica, el conreu de les arts i les lletres i tutela les
qüestions que afecten el patrimoni cultural de la ciutat. També acull en les seves sales, la
Sala Montsuar i la Sala Gòtica, un espai d'exposicions temporals amb el retaule barroc
dedicat a la Mare de Déu dels Àngels i realitzat el 1738 per F. Escarpenter.”
L'hospital de Santa Maria, on hom es proposava de reunir els set hospitals que hi havia a
la ciutat, fou començat el 1454, sota la direcció d'Andreu Pi, que era al mateix temps
mestre d'obres de la seu lleidatana. El 1509 es reprengueren les obres, paralitzades des
de feia quaranta-vuit-anys, i l'hospital s'acabà vers el 1520, tot i que el 1476 ja assistia a
malalts i peregrins. El Capítol de la seu contribuí generosament a la seva culminació, així
com també el bisbe Jaime de Cochinillos (1513-1542). Una imatge en relleu de la Mare de
Déu, senyal heràldica del Capítol, situada al pany inferior de la galeria gòtica, i l'escut del
bisbe col·locat damunt al portal de la planta noble testimonien aquesta aportació. El
mestre d'obres Jaume Borrell, que realitzà la planta noble i el pati entre 1517 i 1519, portà
a bon terme l'obra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Rocafort, Ceferí / Carreras i Candi, Francesc [dir.]. “Geografia General de Catalunya.
Provincia de Lleyda”. Establiment editorial d’Albert Martin. Barcelona, 1916.
Catalonia Sacra / www.cataloniasacra.cat
Ricard Ballo / Montserrat Tañà. “Catalunya Medieval. Castells, Torres, Fortificacions i
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Actuacions finca

En aquest últim segle, l’antic hospital ha anat adaptant les seves dependències als nous
usos proposats, però conservant la seva estructura original. L’any 996 es restaurà la
coberta.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA

Parcel·la cadastral

005.EA

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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Altres denominacions PORTALADA DE L’ORATORI DE LA
SANG
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Sant Antoni, 50

Coordenades UTM x = 301797
y = 4609406

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1896701CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nº reg/cat.

006.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

006.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Temple:neoclàssic. Portalada: plateresc; Portalada S. XVI. Temple S. XIX

Cronologia

Nou temple l’any 1876 integrant l’antic portal del S. XVI

Autor/promotor

Temple: Celestí Compant arq. Portalada: Gil Morlanes

Parcel.la

Accés sense dificultats. Oberta al carrer de Sant Antoni i al carrer de les Germanetes.
L’accés habitual es produeix a través de la porta de la façana lateral, oberta al carrer de
Sant Antoni i elevada sobre unes escales.

Context

Edifici bastit en una illa situada en el Centre històric de la Ciutat de Lleida. L’illa està
limitada pel carrer de Sant Antoni, carrer de Germanetes, carrer del Canonge González i
Avinguda de Catalunya.
L’església de la Sang, de planta basilical, està orientada nord est amb l’accés que
correspon als peus del temple obert al carrer de Germanetes. Ara bé, al construir aquesta
nova església, varen conservar un antic portal plateresc i el disposaren a la façana lateral
que dona al carrer de Sant Antoni, des on actualment es realitza l’entrada habitual a
l’immoble. El nivell d’ús de l’església queda situat per sobre el nivell del carrer de Sant
Antoni i unes escales comuniquen el vial amb l’accés al temple.

Elements

Edifici bastit l’any entre l’any 1875 i 1881, ocupant el solar de l’antic temple dels antonians.
La congregació de la Puríssima Sang va enderrocar l’edifici existent, que es trobava mot
malmès, i n’erigí un de nova planta que només conserva l’antiga portalada renaixentista
del segle XVI, d’estil plateresc.
Edifici de planta basilical amb tres naus i coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus
aràbiga, amb façana al carrer de les Germanetes, on es troba la façana corresponent als
peus de la nau. Aquesta façana presenta un accés de portal d’arc de mig punt adovellat
de grans dimensions i rosetó situat a eix a la seva part superior. El parament està coronat
amb timpà i frontó que amaga l’acabament de la coberta. A la cantonada amb el carrer de
Sant Antoni, l’església allibera un tram de la seva façana lateral, on es troba situada una
antic portal del S. XVI d’estil plateresc, provinent de l’antic temple enderrocat.
Aquesta portada, coneguda com a Portalada dels Antonians, és l’únic element d’interès de
l’exterior. La seva autoria data de la segona meitat del S. XVI (1525), però segons
Frederic Vilà, cal diferenciar-la dels escuts de les bases de les columnes, l’escut dels
Antonians que corona l’entrada i de les franges amb els improperis de la Passió que la
flanquegen, que serien de finals del S. XIX.
És una portada constituïda per dos cossos, el més baix conté l'obertura en arc de mig punt
entre dues pilastres adossades que, igual que l'entaulament que sostenen, estan
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decorades amb grutescs i flanquejades per bandes ornamentades amb trofeus. Un escut
a la clau de l'arc, medallons amb angelots als carcanyols i un motllurat geometrizant
resseguint l'arcada, completen la decoració d'aquest cos baix. L'entaulament sosté el cos
superior compost per tres fornícules amb petxina separades per pilastres, que contenien
sengles estàtues dels sants Isidor, Antoni i Bonaventura, segons testimonis fotogràfics de
principis de segle. Al damunt, un frontó triangular té el seu interior la figura, de mig cos, de
Déu Pare. La transició entre la diferent amplada dels dos nivells sobreposats es fa
mitjançant volutes zoomòrfiques.
L’interior és de planta basilical amb tres naus laterals separades de la central per arcs de
mig punt recolzats sobre pilars de secció quadrangular. Aquests pilars suporten unes
galeries que al seu torn sustenten el sostre pla de fusta d’enteixinat amb formes
geomètriques força interessants, de conformació classicista, obra d’Hermenegild Jou. La
nau principal és coronada a l’oest per un absis quadrat, i precedida per un arc rebaixat
simètric a l’existent als peus, que sustenta l’antic emplaçament del cor. Als peus també hi
ha una porta de grans dimensions, que només s'obre pels passos de setmana santa,
utilitzant-se habitualment com a porta principal la perforació lateral oberta a la cantonada
sud-est.
Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’església de la Sang com a sòl
destinat a usos al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau SEp4 i
correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós. Les finques més
properes correspon a àrees del centre de la Ciutat, especialitzades en activitats terciàries i
en l’ús eminentment comercial, identificades amb la Clau R1a2 i Clau R1a1.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
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comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament Cultural-socialreligiós, així com la qualificació de R1_Zona de Centre Històric, de les finques que
envolten l’immoble, per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic
i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici i element d’excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar l’església de la Sang i la Portalada
dels Antonians amb el Nivell 1 de protecció degut al valor històric,
arquitectònic i social de l’edifici i l’element arquitectònic que conserva.
Aquest bé, degut a les seves característiques arquitectòniques,
constructives, històriques i socials, representa un testimoniatge de primer
ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com
a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’església de la Sang i sobre la seva Portalada dels
Antonians, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
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Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta que configuren l’evolvent del
volum de l’església de la Sang, en mantindrà les característiques pròpies, i no es
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. Tota
intervenció sobre la Portalada de la Sang conservarà tots els seus elements i material
constituent i no permetrà introduir cap element que desfiguri o malmeti la seva lectura
original.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les possibles intervencions sobre la distribució interior de l’edifici es faran integrant, en la
mesura del possible, les especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (encoixinat, pedra esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que
el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa
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Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’Oratori de la Sang de Lleida o Església de la Sang rep el seu nom gràcies a la
congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor de Jesús de la mateixa ciutat.
La Congregació de la Puríssima Sang, adquirí el 1803 l'església del convent dels
hospitalers de Sant Antoni de Vienne, que aleshores passà a ser l'avui anomenat Oratori
de la Sang. L'esmentat orde dels hospitalers de Sant Antoni de Vienne, s'establí a Lleida a
finals del segle XIII i aprofità les construccions d'un hospital fundat a principis del mateix
segle per Pere de Déu. Ubicat extramurs, al peu de Gardeny, dóna nom al que més
endavant seria raval de sant Antoni, i fou englobat dins les muralles el 1483. Els antonians
hi residiren fins al 1788, any de l'extinció de l'Institut. Tot i que els seus béns passaren a
altres institucions benèfiques l'església restà oberta al culte.
L’arquitecte de la reforma o reconstrucció de l’església va ser Celestí Company i les obres
van ser executades per Ramon Serratosa. Pel que fa a la portalada del S. XVI, aquesta
s’atribueix a Gil de Morlanes, seguidor de Damià Forment.
Aquesta obra lleidatana forma part d'un grup de portades catalanes del mateix tipus que la
de l'avant-sala capitular i de Santa Maria la Vella, el claustre de la Seu Vella de Lleida, les
dels Col·legis de Tortosa (1564,1578 i 1585) i la de Sarroca de Segrià, que per a J.
Garriga traslladen a Catalunya models d'ascendència castellano-aragonesa.
Residència i església del cor de Maria (Hospital)
L’Oratori de la Sang és la capella des d’on surten els passos de Setmana Santa i conté
obres rellevants i de gran pietat popular.
L’antic hospital antonià va reconvertir-se en el complex de la Residència del Cor de Maria
i la seva església en l’Oratori de la Sang.
Bibliografia
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Altres denominacions SEU NOVA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Catedral, 1

Coordenades UTM x = 301962
y = 4609529

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097415CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nº reg/cat.

007.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Catedral
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

17601-1781

Autor/promotor

Pedro Martín Cermeño arquitecte i enginyer militar

Parcel.la

Accés sense dificultats. Per bé que l'entrada principal es troba oberta a la plaça de la
catedral, el temple també és accessible per la porta lateral oberta al carrer de l'Almodí Vell.

Context

Edifici bastit en una illa situada en el Centre històric de la Ciutat de Lleida. La illa està
limitada per la plaça de la Catedral, el carrer de l’Almodí Vell i el carrer de Sant Anastasi
que circula a una cota superior. Per la banda nord, el conjunt de la catedral afronta amb
les cases del carrer Nou.
La Catedral Nova està orientada nord sud amb façana principal a la plaça de la Catedral,
la qual funciona com un eixamplament de l’eix configurat pel carrer de Sant Antoni i el
carrer Major. Les façanes laterals donen als carrers de Almodí Vell per la banda de
llevant, carrer de sant Anastasi per la banda de ponent i el carrer Nou per la banda més
septentrional. La topografia del terreny puja vertiginosament vers la banda nord de
l’immoble. El carrer de Sant Anastasi i el carrer Nou circulen a una cota situada uns vuit
metres per sobre el nivell d’accés de la catedral, creant un pati o espai lliure al voltant seu.

Elements

Es tracta d'un temple de tres naus d'igual alçària, separades per pilars i contraforts
interiors entre els quals es situen les capelles laterals, cobertes per arcs de mig punt i
voltes bufades. La disposició general, deutora d'esquemes gòtics catalans, amb
organització de planta de saló, potencia l'espai unitari i estableix la continuació de les
naus laterals en deambulatori, tot ordenant les dependències annexes amb una simetria
respecte l'eix de la planta, en dos cossos de forma rectangular que envolten la capçalera i
la girola absidial.
Dels pilars, que duen adossades quatre pilastres corínties de fust estriat, arrenquen per
damunt dels sobrecapitells motllurats, els arcs de suport de les voltes. La composició de la
façana té precedents en la tradició de l'arquitectura religiosa hispano-lusitana de finals del
Renaixament, i sobretot una clara mostra del barroc classicista, molt en línia de
l'eclecticisme professat pels enginyers militars.
Les potents torres de l'exterior, de tres pisos, també responen a solucions italianes del
segle XVII de manera que l'elegant tipologia ideada per Cermeño està empeltada i
connecta amb un ampli repertori culte i cosmopolita. És obligada la referència a les
modificacions introduïdes al conjunt de l'obra. Algunes de les modificacions més
importants del projecte de Cermeño foren obligades per adaptar l’edifici al desnivell de la
parcel·la mitjançant els trams d'escala laterals, i la façana fou la part més modificada —i
empobrida—, actualment força distant de la de Cermeño, que hagués suposat una sòbria
mostra del barroc classicista. Ara és més baixa, i està sobre un plint amb la referida
escalinata d'accés lateral de pedra i serralleria de forja. Dues torratxes flanquegen la triple
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portada, i la corona una balustrada amb l'escut de Carles iii, sobre el qual originàriament
hi havia un grup escultòric amb núvols, serafins i una creu, de Felip Sauri, que no fou
reposat en la restauració que Regiones Devastadas dugué a terme entre 1943 i 1955 per
reparar els danys causats en el darrer conflicte bèl·lic, essent aquest un determini que ha
acabat deixant a la vista diversos elements de la construcció que es preveien ocults, un
cop realitzades intervencions urbanístiques posteriors.
Una altra variació fou dotar al temple de doble coberta, doncs el projecte original i a la
maqueta que es pot observar en les dependències capitulars, la idea era de fer-hi terrat.
Dins del temple, la modificació més visible és la conversió dels pilars i arcs de l'absis en
mur i volta continus per la part del presbiteri. Ell seu perímetre interior és ocupat per les
capelles laterals generades pels contraforts. De l'agençament interior inicial -cremat en
1936-, destacava el cadirat del cor de Lluis Bonifàs, i la important escultura dels altars
obra dels germans Bonifàs, de Joan Adam i de Salvador Gurri principalment.
Ús actual

Catedral

Ús original/altres

Catedral

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper que dona a la banda de la plaça presenta bon estat de conservació,
però l’entorn situat a la seva banda nord presenta un estat de conservació millorable

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Catedral Nova com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social- religiós. Les
finques més properes que configuren l’entorn de la Catedral Nova correspon a àrees del
Centre Històric de la Ciutat i àrees de espais enjardinats, identificades amb la Clau R1 i
Clau SV4.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de protecció Nivell 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
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3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament privat Culturalsocial-religiós, així com la qualificació de R1_Zona de Centre Històric i SV4_Places, de les
finques que envolten l’immoble, per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic,
paisatgístic i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici i element d’excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent òptim dels trets estilístics dels seu llenguatge formal i testimoni
insigne de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta
consideració local i esdevenint un referent d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar la Catedral Nova amb el Nivell 1 de
protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici. Aquest bé,
degut a les seves característiques arquitectòniques, constructives,
històriques i socials, representa un testimoniatge de primer ordre a
conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a
document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Catedral Nova haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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.
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- 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 de manera no reversible 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.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta que configuren l’evolvent del
volum de la Catedral Nova en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).
Abans de realitzar qualsevol intervenció a la banda nord de la catedral Nova, caldrà fer un
estudi acurat de la seva situació topogràfica per evitar intervencions que malmetin la
imatge del conjunt i assegurar la màxima integració del conjunt catedralici amb l’entorn
urbà més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les possibles intervencions sobre la distribució interior de l’immoble es faran integrant, en
la mesura del possible, les especificitats originals de la construcció, evitant canvis formals
i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (pedra esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que el material
no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La primera pedra de la nova Seu Catedral fou col·locada pel bisbe Manuel Macías
Pedrejón el dia 15 d'abril de 1761, més de mig segle després de l'entrada de les tropes de
Felip V a la ciutat de Lleida, comandades pel governador Louvigny que havia ordenat
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tancar la catedral (Seu Vella) per tal de convertir-la en fortalesa-caserna.
Després d'aquesta desfeta, el Capítol traslladà els usos capitulars a l'església de la
companyia i després a l'església parroquial de Sant Llorenç. Els successius regnats de
Ferran VI i Carles III negaren la restitució de l'església catedral de la Seu Vella, i no fou
fins al pas d'aquest darrer per la ciutat que oferí la recuperació del conjunt catedralici.
Acceptada la nova construcció hom pensà en primer lloc en el mateix lloc que ocupava
l'església de Sant Llorenç, però el capítol s'hi oposà. Finalment s'optà pel solar de l'Almodí
com una clara aposta per l'eix de la part baixa de la ciutat. La nova catedral fou planejada
per Pedro Martín Cermeño i dirigida per Francesc Sabatini i d'altres. El 1781 fou
consagrada i s'acabà el 1790.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’edifici fou restaurat després de la Guerra Civil per reparar els danys causats pel conflicte
bèl·lic.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Estrep del pont i murs de protecció del baluart
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Qualificació
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

008.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Romànic; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

Fou incorporat a la nova construcció del segle XVIII

Parcel.la

Les restes són totalment accessibles en la cara nord del pont vell, per la banda del barri
de Cappont.

Context

Les restes del pilar de l’antic pont medieval es conserven i son visibles a la banda nord de
l’actual Pont Vell a l’extrem que comunica amb el barri de Cappont.

Elements

L’estrep sud de l’antic pont medieval va passar a funcionar de pilar extrem del nou pont
construït al segle XVIII pel governador Blondel.
La construcció de l’estructura més antiga conservada al marge esquerra de la canalització
tingué lloc a finals de segle XVIII, probablement l’any 1787, quan el marqués de Blondel
exercia de governador de la ciutat. Aquest element d’enginyeria està vinculat a l’obra
d’ampliació i trasllat cap a la riba de Cappont del pont medieval amb motiu de la
construcció de la banqueta, l’objectiu de la qual era allunyar el riu de la ciutat per a
minorar els estralls que les freqüents riuades ocasionen a la part baixa del nucli urbà.
D’aquest nou estrep de planta hexagonal partirà una gran arcada recolzada sobre l’antic
estrep del pont medieval ara convertit en pilar amb un tallamar més gran i sobresortint que
els medievals (vegeu dibuix Fernando Camino). Al capdamunt d’aquesta estructura hom
bastirà una porta monumental i una construcció coberta a doble vessant que servirà de
cos de guàrdia, punt de cobrament del pontatge i, ocasionalment com a magatzem.
Una altra de les restes conservades d’aquest moment és un petit fragment de mur, que
servia d’unió entre l’estrep i la fortificació, concretament el tancament que donava al riu, ja
què al perllongar el pou i envair l’espai interior de la fortificació triangular construïda a
inicis del segle XVIII, s’hagué d’aixecar de nou.
El darrer element construït visible actualment en la canalització és un mur pantalla
lleugerament atalussat de 44 metres de llargada. Es va construir el 1858 seguint el
projecte del tinent del cos d’enginyers de l’exèrcit Joan Palau de Comasema de 7
d’octubre de 1853 (AML. Caixa 1550), copia potser d’un anterior del 6 d’agost de 1853
redactat per l’arquitecte municipal Agapit Lamarca. La funció d’aquest mur era protegir
l’estrep del pont erigit el 1787 i refer el malmès mur de tancament fluvial de la fortificació
afectat per la gran riuada del 24 de maig de 1853.
Aquest mur havia estat operatiu i visible en tota la seva alçada fins a l’inici de les obres de
canalització, actuant com a contenció del terraplè sobre el qual s’erigien alguns
magatzems de la avinguda Tarradelles. Per diverses raons tècniques i legals, finalment
prevalgué els criteris de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, rebaixant la seva alçada
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fins a la cinquena filada.
Ús actual

Cap

Ús original/altres

Pont

Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan localitzades les restes de l’antic pont
medieval com a sòl destinat a Parc Urbà qualificats amb la clau SV2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
D. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquest element hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental
de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
estan bastides les restes (Clau SV2) corresponent a Parc Urbà.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar les restes de pilar de l’antic pont
medieval i fortificació del segle XIX visibles a la banda nord de l’actual Pont
Vell amb el Nivell 2 de protecció. Conservació, degut al valor històric,
arquitectònic i arqueològic de l’element. Aquest bé, degut a les seves
característiques històriques, arquitectòniques i arqueològiques representa
un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a
les generacions futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el
restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta estructura no resideixen només en el seu valor històric
i arquitectònic, sinó també en el que representa com a restes d’uns
elements que varen ser protagonistes en la comunicació i defensa del la
ciutat. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia de l’espai i la
dels valors paisatgístics que se li assignen. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques, arqueològiques i
paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les restes del pilar de l’antic pont medieval haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* sobre el
bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de tots els seus elements estructurals, i
defensius que els composen, i els característics del funcionament del pilar i la resta de la
fortificació com a sistema defensiu i infraestructural del lloc.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni
modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció
sobre l’element en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta el pilar i les restes de la fortificació, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la vegetació
existent per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’element del pilar es realitzaran conservant al màxim les seves
estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre l’àmbit de l’element es faran integrant, en la mesura del possible,
les seves especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes
constructives, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en
el conjunt. Per les reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius,
s’utilitzaran els materials originals propis de la construcció original. En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
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el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells permesos en el PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Orígens
El pont Vell és tan antic que la seva naixença és embolcallada en la llegenda. Se sap que
era ja construït l'any 47 aC. Llavors el pont entra en la història de la mà de Juli Cèsar.
Després, passat un segle, va tornar a ser objecte de cita en un clàssic. Fou l'any 62 que el
pont entrà en la literatura de la mà de Lucà. Les característiques de la seva primera
construcció es mouen, no obstant això dins el regne de la incertesa. Per saber-ho caldrà
esperar al temps de la reconquesta cristiana de la ciutat. No és fins llavors que pogué
descriure's amb precisió com era el pont de Lleida. Era tot de pedra, amb sis arcades i set
pilars construït amb reforçats tallamars. Era un pont de doble vessant amb el cim en el
tercer pilar i d'inclinació més forta cap a l'esquerra que cap a la dreta. Un pont amb una
calçada pel trànsit de set metres d'ample, protegida per una barana de pedra d'un metre
d'alçada. El pont va patir diverses modificacions però fou el pont que durà fins al 1866
perquè després de patir tants canvis, modificacions i reformes, poques van ser les pedres
que van quedar del primitiu pont.
L'enderrocament del pont Vell
L'octubre de 1866, el riu va negar camps, va cobrir terres, va malmetre collites, va ofegar
gent i es va emportar part del pont. Tres de les arcades del pont havien desaparegut i
calia refer el pont. El projecte es va encarregar a Juli de Saracíbar, que en va presentar
dos. Un amb arcades de pedra i l'altre amb dos trams metàl·lics. Es va triar el segon
perquè era més ràpida l'execució. Constava de dos de "gelosia" units i desiguals recolzats
en una sola pila intermèdia. El primer mesurava 41,5 metres i el segon 21,49 metres.
L'ample del pas destinat a carruatges i cavalleries era de 4,5 metres, i el de voreres d'1,10
metres per cada costat. Es va inaugurar el 1875. Un dels avantatges del projecte era que,
si es volia, es podia continuar. Però no calgué perquè el tram metàl·lic no va durar, ja que
se l'endugué la riuada del Segre de 1907.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
J. Garcia i X. Payà, Excavacions a l’antic barri de Cap Pont i la sèquia de Torres Col.lecció
Iltirta. Arqueologia núm.2. 1999
J. Garcia i X. Payà, Memòria d´ excavació de les intervencions realitzades amb motiu de
la canalització del riu segre al seu pas per lleida (int-33). lleida 1993-1994. Entregat als
SSTTCC de Lleida. 1996
SOL CLOT, Romà/TORRES GRAELL, Maria del Carme. “El pont de Lleida. Una història
en imatges”. Ed. Dilagro. Lleida, 1993.

Actuacions finca

El pont original va anar patint successives transformacions conservant les restes del pilar
extrem de l’antic pont medieval, actualment localitzades i visibles des de la llera del riu.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Estat del pont el 12 d'agost de 1830

Estrep sud del pont construït a finals del s.XVIII
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Fernando Camino - AML Caixa 2118

Contraescarpa de la 1a fortificació de Cappont (8)

Construcció d'un nou estrep al sud (A)
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Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Construcció de mur pantalla de protecció (B)
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Estat actual de les restes del pont
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització de la zona excavada INT-33
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CONJ. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Marge esquerra del riu Segre

Adreça/es

Canalització del riu Segre

Coordenades UTM x = 303425
y = 4610145

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01409072

Localització
MJM

Vista general de l'assut
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

009.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

009.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Sèquia
Estil i Època

Indefinit; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Reforma de l’antiga sèquia Torres feta al segle XIX. (1802-1807)

Autor/promotor

Francisco de Rocha. Enginyer

Parcel.la

Accés sense dificultat. Les restes de la sèquia són visibles des del parc de la canalització
del Segre, essent l'accés més proper les escales del flanc sud del pont de Pardinyes

Context

Les restes de l’antiga sèquia es troben al marge esquerra del riu Segre, al costat de
l’extrem sud del pont de Pardinyes.

Elements

Les restes de l’antiga sèquia de Torres actualment conservades corresponen al darrer
projecte de reforma de la sèquia, concretament l’assut o captació de les aigües del Segre,
construït entre l’any 1802 i 1807, seguint el projecte i càlculs de l’enginyer saragossà
Francisco de Rocha.
Es tracta d’una obra formada per un gran mur paral·lel al riu, de 47 metres de llargada,
cinc d’alçada i 2,40 metres d’amplada que actua de canal i conducció del cabal cap a la
boquera. Fet amb maçoneria de calç i pedra i un revestiment exterior de blocs de pedra.
Presenta un talús que n’optimitza la resistència a la força de l’aigua. El mur on hi ha la
boquera d’entrada a la sèquia presenta les mateixes característiques constructives però la
forma descriu una circumferència de 7,5 metres de radi que actuava de braç de contenció,
fent créixer el nivell de l’aigua davant de la boquera.
L’assut quedarà anul·lat el 1912, quan el cabal concedit a la comunitat de regants de la
Sèquia de Torres es deriva des del nou canal de Serós construït per la Companyia
Canadenca. L’entrada en funcionament de les comportes de la Mitjana implicarà el tapiat
de la boquera de l’assut i el seu abandó com a estructura operativa. Només restarà en ús,
fins després de la guerra de 1936-1939, la Casa de l’Aigua on residia el sequier.
La riuada de novembre de 1982 cobreix definitivament tots els murs fins al inici de les
obres de canalització del riu l’any 1993. Acabada la intervenció arqueològica s’acorda la
integració de l’assut en el nou parc de la canalització i la utilització del mur de contenció i
conducció com a suport de l’estrep sud del nou pont de Pardinyes.

Ús original/altres

Entorn/Jardí

Sèquia

L’entorn presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan localitzades les restes de l’embocadura
de l’antiga sèquia de Torres com a sòl destinat a Parc Urbà qualificats amb la clau SV2.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
D. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquest element hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental
de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
estan bastides les restes (Clau SV2) corresponent a Parc Urbà.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar les restes de l’embocadura a la
sèquia de Torres amb el Nivell 2 de protecció. Conservació, degut al valor
històric, arquitectònic i arqueològic de l’element. Aquest bé, degut a les
seves característiques històriques, arquitectòniques i arqueològiques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre
íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta estructura no resideixen només en el seu valor històric
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i arquitectònic, sinó també en el que representa com a restes d’un element
que va ser essencial en el desenvolupament agrari i econòmic de la ciutat.
Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia de l’espai i la dels
valors paisatgístics que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials,
arqueològiques i paisatgístiques
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre les restes d’embocadura de la sèquia de Torres,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* sobre el
bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de tots els elements que el defineixen i els
característics del funcionament de l’embocadura com a sistema infraestructural del lloc.;
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre l’element en mantindrà les característiques pròpies, i no
es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’embocadura a la sèquia de Torres,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de
vegetals que no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la
vegetació existent per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre les restes d’embocadura de la sèquia de Torres es realitzaran
conservant al màxim les seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials
que la composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les
reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials
originals propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui trobar o
les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells permesos en el PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Canal de regadiu del Segrià que rega les hortes del Cappont (Lleida), Albatàrrec, Montoliu
de Lleida, Sunadell fins a Torres de Segre, tot seguint les corbes de nivell de la riba
esquerra del Segre. La Sèquia de Torres discorre pel marge esquerre del riu Segre i situat
entre les localitats de Lleida i Torres de Segre (d'on agafa el nom).
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Apareix documentada el 1154, com a sèquia vetula (és a dir, que ja existia durant la
dominació àrab). No es coneix el seu origen però hi ha referències que ja existia en
l'època musulmana. La primera referència històrica cristiana és en una donació que
Guillem de Cervera va fer al Monestir de Poblet l'any 1153, on la sèquia s'esmenta com a
delimitadora de propietats. El 1184 Alfons el Cast autoritzà Ramon de Cervera a prolongar
la sèquia des de Castellpagès (Vilanova de la Barca). Anys després el vell cabal fou dels
hospitalers, que el posseïren fins a l’extinció de les senyories. La paeria de Lleida
sostingué diversos plets amb els santjoanistes per causa de la sèquia, particularment al
seu pas pel Cappont (el qual, per causa d’un braç del riu Segre que l’envoltava, s’havia
convertit en una illa fluvial).
El recorregut de la sèquia ha variat al llarg dels temps. Inicialment captava les aigües
amunt del Pont Vell de Lleida.
A finals de segle XVIII l’assut i el traçat de la sèquia eren insuficients per satisfer les
necessitats dels regants de la marge esquerra. Seran els burgesos i camperols enriquits,
ben connectats amb el govern de l’Estat, els que encapçalaran la reforma i extensió del
reg. Des de la construcció del Canal de Seròs el 1912 les aigües es deriven en el
kilòmetre 0´5 d'aquest canal
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Actuacions finca

La sèquia ha patit successives transformacions conservant les restes de l’embocadura,
actualment localitzades i visibles des de la llera del riu sota el Pont de Pardinyes.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral

Detall de les escales d'accés a la banqueta

Dirección General del Catastro

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Vista de la boquera amb el tapiat final
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Croquis de l'assut de la sèquia de Torres
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Localització de l'assut de la sèquia de Torres
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Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

010.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Plana del Bisbe

Adreça/es

Partida la Plana del Bisbe, 68

Coordenades UTM x = 303223
y = 4612255

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

01303710388062
25900A01300371

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

incoat BCIN Lloc Històric

Nº reg/cat.

010.EA

Altres prot.

HA 0502

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Monestir
Estil i Època

Romànic; Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

Cronologia

Construït el s. XII, esplendor els s. XIII i XIV, decadència i passa a mans privades amb la
desamortització

Parcel.la

Accés sense dificultats. Les restes del monestir es troben al flanc sud de la carretera de
Torre-Serona, a aproximadament a un quilòmetre de la intersecció entre l'avinguda de
l'Alcalde Recasens i el carrer de la Llibertat.

Context

Les restes de l’antiga sèquia es troben a la banda de llevant de la carretera LP-9221 que
circula de Lleida en direcció La Portella i Albesa.

Elements

Restes de l’antic monestir de canonges agustinians regulars, bastit a les afores de la
Ciutat de Lleida, al NE de la ciutat i al costat de la carretera que des de la ciutat porta a
Benavent de Segrià i a Albesa. Del monestir tan sols en resta en ruïnes l’absis i el creuer
de l’església, amb columnes de doble traçat i capitells llisos que sostenen els arcs de volta
apuntada, del segle XIII. El fet que davant l’absis hi hagi un mur, amb un finestral i un
contrafort, no gaire posterior al temple, indica que aquest no es devia acabar. El lloc va
caure en decadència fins el punt que el 1418, en morir el darrer canonge, va passar a
mans del bisbat de Lleida, quedant el lloc abandonat. La tradició, encara viva a la partida
del Bisbe, afirma que la comunitat sucumbí per causa d’una gran pestilència.
És propietat privada des de la desamortització. Actualment l’accés des del camí que
parteix de la carretera està tallat amb una cadena i un cartell que informa de la prohibició
d’accedir-hi, malgrat que es tracta d’un monument catalogat.
Projectada per ser d’una sola nau amb transsepte i capçalera benedictina, l’església és
estilísticament similar a la Seu Vella, fet que ha permès establir la base d’una possible
relació entre ambdues. Tanmateix, només es conserva part del transsepte i els absis axial
i meridional, fets amb carreus de pedra sorrenca força desgastats. Del transsepte només
es va aixecar en el seu moment el braç sud, cobert amb volta apuntada i obert a l’absis
corresponent mitjançant un arc presbiterial; mentre que una porta coronada amb un arc de
mig punt hi donava accés des de l’exterior. Per la seva banda, una porta similar perfora un
mur que tanca la nau central a l’inici del creuer, on s’observen quatre arcs apuntats de
perfil ressaltat sobre pilars amb semicolumnes adossades de capitells llisos que acollirien
un suposat cimbori sobre trompes, el qual probablement mai fou executat. Les façanes
són llises i la decoració és pràcticament absent a excepció de les banquetes ressaltades a
l’interior dels absis, els contraforts del transsepte, els esperons dels angles i el fris de
permòdols llisos sota el ràfec a l’exterior.

Ús actual

Cap

Ús original/altres

Església/Monestir

Façanes/Coberta Estat ruïnós
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L’entorn presenta un estat de conservació millorable

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta un estat de ruïna
Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
El planejament vigent defineix el terreny on estan localitzades les restes del monestir de
Sant Ruf com a sòl no urbanitzable.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 1 de protecció. Integral.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
estan bastides les restes, corresponent a sòl no urbanitzable.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les restes del monestir de Sant Ruf, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1,2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1 de
protecció. Protecció Integral.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els
seus trets essencials considerats com a patrimonials conservats. La intervenció sobre
l’element en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.

Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre les restes del monestir de Sant Ruf es realitzaran conservant al
màxim les seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la
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composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les
reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials
originals propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui trobar o
les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Les restes conservades pertanyen a l’església de l’antic monestir de Sant Ruf, depenent
de Sant Ruf d’Avinyó. Monestir de canonges agustinians regulars, que vingueren d’Avinyó
el 1152. El monestir fou erigit per Berenguer IV després de conquerida Lleida. En 1157
feu donació d’unes terres a mitja hora i al nord de la Ciutat als canonges regulars de Sant
Agustí, del monestir de Sant Ruf de Provença, per a que hi fundessin un convent. El
primer prior conegut d’aquest lloc fou Guillem d’Avinyó.
Primer monestir de la ciutat de Lleida, fundat a mitjan segle XII en un indret de culte
musulmà a uns 2 km a l’est de Lleida, fou un monestir de gran importància als segles XIII i
XIV. Pere II també el va protegir, donant-li el seu palau que estava a la Suda, el qual el
cediren posteriorment al bisbe Gombau a canvi de certes terres i facultats per bastir una
església a Alcanó. A partir de llavors va entrar en decadència, interrompuda per la
momentània acollida de la cartoixa d’Araceli eI S. XVI fins que el 1592 va traslladar-se a la
Mare de Déu de Butsènit.
El lloc va caure en decadència fins el punt que el 1418, en morir el darrer canonge, va
passar a mans del bisbat de Lleida, quedant el lloc abandonat. La tradició, encara viva a
la partida del Bisbe, ens diu que la comunitat sucumbí per causa d’una gran pestilència.
És propietat privada des de la desamortització. Arran de la desamortització passà a mans
privades, suportant nombroses intervencions i modificacions, i actualment és part d’una
casa rural. Actualment l’accés des del camí que parteix de la carretera està tallat amb una
cadena i un cartell que informa de la prohibició d’accedir-hi, malgrat que es tracta d’un
monument catalogat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Rocafort, Ceferí / Carreras i Candi, Francesc [dir.]. “Geografia General de Catalunya.
Provincia de Lleyda”. Establiment editorial d’Albert Martin. Barcelona, 1916. Pg. 89-91

Actuacions finca

L’antic monestir es va anar enrunant fins quedar tan sols identificables les restes de la
seva església.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 978-MH / RI-51-6852

Nº reg/cat.

011.EA

Altres prot.

HA 1305

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AM Arquitectura Militar

Subtipologia funcio. Castell
Estil i Època

Sense estil definit; S. XVII / S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. El castell s'erigeix al capdamunt d'un petit turó al sud-oest de
Raimat, envoltat per una tanca i protegit per una espessa arbrada.

Context

L’edifici està situat sobre un turó que domina les terres de Raïmat. Raïmat és una entitat
municipal descentralitzada de Lleida i està situada a la banda nord oest del nucli urbà de
la Ciutat de Lleida. Al final del carrer de l’Estació, un camí envolta el turó i puja fins arribar
a un petit pati d’accés orientat a migjorn on se situa l’accés al castell. A la banda nord del
castell hi ha una esplanada que funciona com a jardí privat de la residència.

Elements

El Castell de Raïmat és actualment una residència privada, que no conserva res del
castell que mencionen les fonts medievals. L’antic castell va ser substituït pel castell
actual i la casa de la masovera, adossada a aquest per la façana nord. El castell és de
planta rectangular, de planta baixa i dos pisos amb coberta a quatre vessants de teula
ceràmica tipus aràbiga i lluerna central. Presenta una torre cilíndrica característica a la
cantonada sud-occidental. L’accés principal es produeix per la façana sud, a través d’un
portal adovellat d’arc de mig punt situat en el seu extrem de llevant. Llur clau és una estela
funerària de 1628 que inclou l’escut del lloc de Raimat. L’accés principal queda flanquejat
per una escultura de Sant Joan situada a una de les seves bandes i per un fanal de ferro
forjat a l’altre. La façana principal es completa amb dues grans finestres de llinda plana i
enreixat de ferro forjat. Als pisos superiors s'obren 3 finestres de llinda plana per pis,
situades a eix amb les obertures de la planta baixa. La teulada és a quatre vessant i en la
cantonada, en diagonal amb la torre circular, s'alça una petita torre de planta quadrangular
d'un pis més d’alçada. A la façana posterior hi ha una construcció annexa de planta baixa i
un pis. Bastit amb carreus tallats, les obertures són austeres i decorades amb forja, i són
evidents diverses intervencions amb voluntat historicista.
L’interior, ordenat al voltant de les escales i del pou, està completament reformat per bé
que en destaca el mobiliari medieval i modern que es conserva, a més dels sostres amb
embigat tradicional. La planta baixa connecta amb la casa de la masovera per la cuina, i
inclou sales d’estar i el menjador, dissenyat per Rafael Massó; mentre que els altres dos
pisos acullen les habitacions.
Tot l'edifici ha estat molt reformat.

Ús actual

Residència privada

Ús original/altres

Defensiu, castell

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al castell presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Castell de Raïmat com a sòl
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destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós.
Aquest sòl inclou l’immoble i les zones corresponents als patis situats al seu voltant.
Aquesta zona, situada a la part més alta del turó, està envoltada pel terreny que configura
la resta del Turó de Raïmat i és qualificat amb la Clau SV2_Parc Urbà. El conjunt de sòl
amb Clau SV2 comprèn aquelles àrees qualificades de verd públic, que estructures un
conjunt d’àrees d’esbarjo de gran dimensió.
Situació de risc

Risc d'incendi

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements de Nivell 1 de protecció. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Sistema d’Equipament privat Culturalsocial-religiós, així com la qualificació de SV2_Parc Urbà del terreny que envolta
l’immoble, per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic i social
del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació històrica agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques. El castell de
Raïmat ha funcionat com element històric que va atalaiar, defensar el pla
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de Lleida durant centúries.
Aquest document proposa conservar el castell de Raïmat amb el Nivell 1
de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici. Aquest
bé, degut a les seves característiques històriques i socials, representa un
testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les
generacions futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el
restabliment dels seus trets definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració
Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Castell de Raïmat haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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.

EXTERIOR
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La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta que configuren l’evolvent del
volum del Castell de Raïmat en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
Les possibles intervencions sobre la distribució interior de l’immoble es faran integrant, en
la mesura del possible, les especificitats originals de la construcció, evitant canvis formals
i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (pedra esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que el material
no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Del castell de Raïmat se’n té notícia a l’època de la Reconquesta. El castell àrab de
Raïmat fou atorgat a Guerau de Jorba (cavaller que acompanyà a Ramon Berenguer IV).
Posteriorment, passà a la Pia Almoina de la Seu de Lleida. Després de la desamortització,
el lloc de Raïmat s'incorporà a la ciutat de Lleida i, ja al segle XX el va adquirir Manuel
Raventós i passà als Raventós-Codorniu. L'edifici es va reestructurar el 1914.
Un escut gravat a la pedra que franqueja la porta d'entrada al castell explica el probable
origen del nom Raïmat. Hi veiem, a l'escut, una mà i raïm, testimoni de l'antiga presència
de vinyes a les terres entorn del castell. Aquest escut va ser adoptat per Raïmat com a
símbol de la marca i es troba a l'etiqueta de totes les seves ampolles.
Aquest castell té un caràcter més residencial que defensiu, raó per la qual les línies de la
fortificació són molt austeres. El 1914 es va reestructurar el seu interior, i en l'actualitat
s'utilitza com a habitatge o residència dels convidats de la família Raventós
Manel Raventós, un cop va consolidar el cava al mercat, va adquirir 3.200 hectàrees de
terres ermes a Lleida. D'aquesta manera va néixer Raïmat, el segon gran projecte de la
família Raventós. En aquells temps, la finca de Raïmat era un desert desolat i pedregós
amb un castell gairebé en ruïnes, i resultava del tot impossible pensar que aquelles terres
poguessin donar qualsevol tipus de fruit. Amb la construcció del canal d'Aragó i
Catalunya, el 1910, va augmentar l'àrea de regadiu en 43.400 hectàrees i va tornar la
fertilitat a les terres del Segrià. Manel Raventós va decidir obrir més de 100 kilòmetres de
sèquies que, a través del canal, van dur l'aigua a les terres de Raïmat.
Manel també va observar que la fruita del Segre era molt aromàtica i gustosa, i va
encertar en creure que el raïm que s'hi cultivés produiria un vi excel·lent.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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Ricard Ballo / Montserrat Tañà. “Catalunya Medieval. Castells, Torres, Fortificacions i
altres Construccions”. Pàgina web www.catalunyamedieval.es.
Actuacions finca

L’antiga construcció va estar sotmesa a una important reestructuració a principis del segle
XX.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Partida de les canals. Tossal de la Moradilla

Adreça/es

Polígon 16 parcel·la 48. Moredilla

Coordenades UTM x = 309168
y = 4610067

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01600048

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1304

Nº reg/cat.

012.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

012.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AM Arquitectura Militar

Subtipologia funcio. Torre de guaita
Estil i Època

Sense estil; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

Origen en una torre de guaita d’època musulmana. Torre actual construïda al S. XVIII.

Parcel.la

Accés amb lleugeres dificultats. Cal prendre el camí de Moradilla i deixar el vehicle al
marge del mateix camí quan ens haguem aproximat prou als turons on s'eleva la torre, als
quals sols és possible ascendir-hi a peu.

Context

Les restes de la Torre de guaita de Moradilla es troben situades sobre un Tossal de
Moradilla. L’antic camí de Moradilla surt de l’antiga carretera Nacional a l’alçada del
quilòmetre 4 de l’actual LL-11. Es pot arribar amb vehicle fins al peu del tossal. La torre
s’eleva en el bell mig del cim del turó. També des de Els Alamús l’antic camí vell de Lleida
avança cap a ponent fins enllaçar amb l’antic camí de Moradilla, des d‘on ens podem
acostar fins als peus del tossal.

Elements

La torre de Moradilla (o Almenarilla) corona el tossal del mateix nom, al qual s’accedeix
després de deixar enrere Els Alamús per un camí que naix a l’entrada del poble i avança
cap a oest tot endinsant-se en l’horta i vorejant el tossal, que es pot ascendir gràcies a un
corriol empinat fàcilment localitzable. L’edifici en qüestió sembla originar-se en una torre
de guaita de l’època de dominació musulmana, de la qual no se n’observen vestigis. La
torre actual, que sembla estar envoltada per diverses sines excavades, fou aixecada
probablement al segle XVIII amb pedra i tàpia en aparell ciclopi, però actualment es troba
pràcticament en ruïnes. De planta quadrada, té tres nivells diferenciables tant a l’interior
com a l’exterior per la successió de línies d’estretes -i irregulars- d’obertures d’espitllera;
identificables a l’exterior per dos ràfecs de pedra que a l’interior es tradueixen en els buits
deixats per petites bigues actualment desaparegudes; i també diferenciables a nivell de
planta, car la planta baixa -potser un antic soterrani- és troncopiramidal, mentre que els
nivells superiors són cúbics.
L’entrada probablement es trobava al mur sud i s’obria a un petit espai, on es poden
identificar les restes d’un mur que dividia l’estança i probablement donava accés al
soterrani, més proper al mur oest i probablement del temps de la guerra civil -de la
mateixa manera que les obertures que es diferencien de la disposició general de les
espitlleres-, car la torre fou una plaça forta durant el conflicte bèl·lic, acompanyada per les
trinxeres i troneres situades a l’extrem de menor alçada del tossal, degut a la seva
ubicació privilegiada.

Ús actual

Cap

Ús original/altres

Torre de guaita

Façanes/Coberta Estat ruïnós
Entorn/Jardí

L’entorn presenta un estat de conservació millorable

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta un estat de ruïna
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Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
El planejament vigent defineix el terreny on estan localitzades les restes de la torre de
guaita de la Moradilla com a sòl no urbanitzable.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
D. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquest element hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental
de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
estan bastides les restes, corresponent a sòl no urbanitzable.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu. El conjunt té tanmateix un alt valor monumental
i paisatgístic.

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les restes de la torre de guaita de Moradilla, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bÉns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* sobre el
bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 possibiliten la lectura de l’estructura i la configuració de la torre, amb tots
els seus elements, tant interiors com els que es conserven en els murs de tancament o
façanes.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar
l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats
com a patrimonials conservats. La intervenció sobre el conjunt en mantindrà les
característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que malmetin la
imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a la torre, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre les restes de la torre de guaita de Moradilla es realitzaran
conservant al màxim les seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials
que la composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les
reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials
originals propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui trobar o
les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El tossal de Moradilla és una elevació propera a la antiga carretera N II que domina
àmpliament la vall. La situació estratègica de la vall 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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de trinxeres. Finalment ja a finals dels anys 50 arriba fins i tot a ser escenari d’una
pel·lícula.
La torre de guaita de Moradilla està bastida sobre aquest tossal. Aquest gran i significatiu
tossal que domina des del sud la carretera N-II, i des de la qual té una coneguda silueta
per tots els conductors, sobretot per la torreta de guaita que mig enrunada encara s'aixeca
al cim del punt més alt, conegut per les primeres publicacions com Tossal de Moradilla.
Per tot el conjunt de la Serra hi ha una interessant xarxa de trinxeres, refugis i altres obres
de la darrera gerra civil, en gran part molt modificats per la seva adaptació a les
necessitats fílmiques de quan es va rodar la pel·lícula "La fiel infanteria" l'any 1959. El
jaciment més destacat el té dalt la torre de guaita, amb unes sitges excavades al
conglomerat, i restes de cases al peu del vessant est, en un replà i d'aparent datació
medieval.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Ricard Ballo i Montserrat Tañá. ”Castell de Sucs”. “Catalunya Medieval. Castells, Torres,
Fortificacions i altres Construccions”.

Actuacions finca

La construcció s’ha anat enrunant fins adquirir la imatge actual.

Ortofoto
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CASTELL DE SUCS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Sucs

Adreça/es

Carrer del Parc, 2

Coordenades UTM x = 284868
y = 4619988

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

5101301BG8250A

Localització
MJM

Vista del turó
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 977-MH-ZA / RI-51-6377

Nº reg/cat.

013.CA

Altres prot.

HA 0501

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AM Arquitectura Militar

Subtipologia funcio. Església/castell
Estil i Època

Romànic; Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

Cronologia

El turó fou habitat en el Bronze Final, però les restes més remarcables daten del segle XII

Parcel.la

Accés sense dificultats. 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.

Context

Trobarem aquestes restes repartides en un conjunt de tres tossals al nord-oest del nucli
de Sucs, condicionats com a parc-jardí, amb els vessants aterrassats i reforestats de pins
i altres espècies vegetals. En el cim del turó principal es troba instal·lada una antena de
repetició. El paratge és conegut com a Parc del Vilot i queda situat a la banda nord de la
carretera que comunica Sucs amb Raïmat.
A demés dels edificis catalogats com a BCIN i que corresponen a l’església, les restes del
castell i una sitja, el conjunt del vilot compren 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

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
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.
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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 posaren
reixes a les obertures sense poder, però, evitar-ne la degradació.
No es conserven restes pròpiament constructives de les vivendes de l'antic vilatge. Tot i
això, en el vessant meridional d'aquesta elevació es troben tres sitges excavades a la
roca. Segons Ricard Ballo i Montserrat Tañá també se'n poden dir "tines". Les sitges són
de secció acampanada i boca estreta de diferents dimensions. Cal relacionar aquestes
estructures amb zones d'emmagatzematge vinculades als habitatges de l'antic vilatge. Així
mateix, si bé el conjunt estructural es localitza en el tossal més proper a l'actual terme de
Sucs, en les elevacions veïnes també s'observen en superfície restes ceràmiques
medievals i modernes.
Ús actual

Cap

Ús original/altres

Església/Castell

Façanes/Coberta Estat ruïnós
Entorn/Jardí

L’entorn presenta un estat de conservació millorable

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta un estat de ruïna
Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
El planejament vigent defineix el terreny on estan localitzades les restes del vilot de Sucs
com a sòl no urbanitzable.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 1 de protecció. Integral.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
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comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
estan bastides les restes, corresponent a sòl no urbanitzable.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les restes del vilot de Sucs, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1,2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1 de
protecció. Protecció Integral.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de les restes conservades, 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els
seus trets essencials considerats com a patrimonials conservats. La intervenció sobre el
conjunt en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre les restes del vilot de Sucs es realitzaran conservant al màxim les
seves estructures originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les
reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials
originals propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui trobar o
les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Tot i disposar d'evidències de que el turó fou habitat ja en el Bronze Final, les restes més
remarcables conservades daten del segle XII.
Hi ha referències bibliogràfiques que manifesten la troballa de restes arqueològiques
prehistòriques en aquest jaciment. Concretament s'esmenten fins a vuit molins
barquiformes i diversos fragments de ceràmica a mà que foren trobats en els costers
d'aquests tossals. Durant la visita al jaciment, amb motiu de la realització de la Carta
Arqueològica, es va constatar l'existència de materials ceràmics medievals i moderns
(grises medievals, manganès, oxidades comunes, vidrats, etc.), així com la documentació
de restes de sílex i d'algun fragment informe de ceràmica a mà reduïda prehistòrica.
Les prospeccions realitzades a l’any 1998 van permetre recuperar fragments ceràmics
atribuïbles a època medieval amb una important dispersió de ceràmica gris i oxidada a la
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 a les vessants més baixes del vilot.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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Ricard Ballo i Montserrat Tañá. ”Castell de Sucs”. “Catalunya Medieval. Castells, Torres,
Fortificacions i altres Construccions”.
Actuacions finca

El conjunt es va anar enrunant fins quedar tan sols identificables les restes del castell,
l’església i les sitges.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Restes constructives del castell
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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Localització del castell
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Carretera de Torre-serona

Adreça/es

Carretera de Torre-serona
Polígon 12 Parcel·la 313
Coordenades UTM x = 303223
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4612433
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01200313

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 036

Nº reg/cat.

014.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

014.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Creu de terme
Estil i Època

Gòtic; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

Es conserva l’arrencament de la creu, datat d’època medieval. La resta, el fust, la creu i la
base són del S. XX.

Parcel.la

Accés sense dificultats. La creu es troba al flanc sud de la carretera de Lleida a TorreSerona, entre les restes del monestir de Sant Ruf i l'encreuament que porta cap al nucli de
Llívia

Context

La Creu de Terme de la carretera de Torre-Serona es troba situada a la banda de llevant
de la carretera LP-9221 que comunica Lleida amb Torre-Serona i la Portella, just a
l’encreuament d’aquest traçat amb l’antic camí que porta al nucli urbà de la partida de
Llívia. La creu es troba al nord de les restes del monestir de Sant Ruf.

Elements

Altament restaurada, només es conserva l'original de l'arrencament de la creu, d'època
medieval. La resta, tant el fust com la creu i la base, són fruit d'una restauració de les
darreries del segle XX.
La creu s'eleva sobre una base formada per dos prismes octogonals superposats, essent
l'inferior sensiblement més gran que el superior. Al centre d'aquests arrenca una base
també octogonal que sustenta el fust de la creu, també octogonal i sense decoració. Entre
el fust i la creu es troba l'element original abans mencionat, un bloc esculturat de pedra de majors dimensions que el fust-, al seu torn dividit en dos volums. L'inferior -octogonalpresenta la imatge, molt erosionada, d'un sant sota una traceria gòtica a cada cara,
separada de les veïnes per petits pinacles; mentre que la part superior -de menor volumés quadrangular, amb una figura assenyalant cada angle i custodiant la imatge del cicle
de la passió que decora cadascuna de les cares. Pel que fa a la creu, es tracta d'una creu
llatina radiada -entre els braços, a la zona de l'encreuament, naixen quatre seccions de
cercle amb decoracions estilitzades de caire geomètric-, i presenta els braços
lleugerament motllurats i amb decoracions de motius vegetals estilitzades a cadascun dels
seus extrems; mentre que la zona de l'encreuament és assenyalada per una flor, llurs
quatre pètals evoquen altre cop la forma d'una creu.

Ús actual

Creu de terme

Ús original/altres

Creu de terme

Façanes/Coberta La superfície de l’element presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn presenta un estat de conservació millorable.

Estructura/Interior L’estructura de l’element presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Creu de terme de la carretera
de Torre-Serona com a sòl no urbanitzable situat al costat del sistema viari de la carretera
LP-9221.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CREU DE TERME A LA CARRETERA DE TORRESERONA

014.EA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 1 de protecció. Integral.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els que constitueixen l’estructura i la configuració de la creu, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquestes hagin sofert al llarg del temps i siguin reconegudes com a part fonamental de la
seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Element de notable qualitat compositiva, tipologia singular i certa
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent dels trets estilístics del seu llenguatge formal i testimoni insigne
de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta consideració
local i esdevenint des de ella un referent d’àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Creu de terme de la carretera de Torre-Serona,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important el coneixement de la constitució de l’element
original com el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o
acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al
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llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder
discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1,2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1 de
protecció. Protecció Integral.
Els criteris de la intervenció sobre l’element 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que l’element sigui alterat o destruït no deixant-lo perdre o desaparèixer. No es
permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials conservats. La intervenció sobre l’element
en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que
malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre la Creu de terme de la carretera de Torre-Serona es realitzaran
conservant al màxim la seva estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la
composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la seva genuïnitat conservada. Per les reparacions
s’utilitzaran els materials propis de la construcció original.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La creu de terme consta d’una creu monumental, habitualment de pedra, que s'ubicava
prop de l'entrada d’algunes poblacions o d’alguns monestirs o vora els camins.
Consisteix generalment en uns graons de planta circular o poligonal sobre els quals s’alça
el fust o arbre coronat per un nus o llanterna que sustenta una creu de pedra tallada,
decorada amb temes de la Crucifixió o heràldics. Sovint, a partir del segle XV, fou
protegida per una teulada, normalment de quatre vessants, sostinguda per columnes o
per pilars i coneguda amb el nom de creu coberta. Molt freqüents a tots els Països
Catalans, en llur majoria gòtiques i renaixentistes i en menor nombre barroques, n'hi ha
que es destaquen per llur valor artística.
Totes les creus estan plenes de simbolisme, d'història i cultura que s'ha anat conservant
als pobles de generació en generació.
La Creu de terme de la carretera de Torre-Serona és la creu de terme millor conservada
del municipi de Lleida.
L’arrencada o nus de la Creu se situa en època medieval. Cal recordar que la creu està
situada vora el monestir de Sant Ruf, al costat de l’antic traçat del camí que porta al nucli
de Llívia.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Gran Enciclopèdia Catalana. Edicions 62. 1968.

Actuacions finca

Es conserva el nus o arrencada de la creu original, d’època medieval. Posteriorment
aquest element conservat s’ha anat completant amb els altres elements del conjunt fins
configurar la imatge actual de la Creu de terme.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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CREU DE TERME DEL CAMI DE GRENYANA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

015.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Partida del Grealó

Adreça/es

Camí de Grenyana
Polígon 14 Parcel·la 335
Coordenades UTM x = 304834
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4612051
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01400335

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 037

Nº reg/cat.

015.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Creu de terme
Estil i Època

Gòtic; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

Es conserva l’arrencament de la creu, datat d’època medieval. La resta, el fust, la creu i la
base són del S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. La creu es troba al flanc sud del camí de Granyena, a uns 2,6
quilòmetres del pont de Pardinyes i uns 800 metres abans d’arribar a l’ermita.

Context

Creu de terme situada al flanc sud del camí de Grenyana, a uns tres quilòmetres del pont
de Pardinyes. Íntegrament de pedra, està instal·lada a una vorada del camí habilitada a tal
efecte, delimitada amb un banc corregut, arbres i enllosada amb pedra, A excepció de la
base i la meitat inferior del fust, que semblen originals, la resta de la creu està
profundament restaurada.

Elements

El monument s'aixeca sobre un pedestal de base quadrada, bastit amb carreus cúbics de
pedra perfectament escairats, dels quals els cantoners i els del centre s'eleven per sobre
de la resta. Al centre s'aixeca la base, cúbica i molt desgastada, sobre la qual arrenca el
fust sense cap tipus de mitjancer, octogonal i partit en dues peces, presentant la inferior
un desgast similar al de la base. Coronant el fust es troba l'arrencament de la creu, un
prisma de base octogonal amb la base i el coronament decreixents i amb les cares
anterior, posterior i laterals perpendiculars a aquestes decorades amb un crismó,
elements vegetals entre eines agrícoles, un monograma i l'escut de Lleida,
respectivament. Pel que fa la creu, és llatina amb els braços rematats per palmetes que
emergeixen dels extrems dels braços, convertits en dos lòbuls oberts. Un Crist crucificat
vestit a la cara anterior, acompanyat per una Marededéu amb l'Infant a la posterior
rematen el conjunt, que podria emmarcar en una òrbita propera al historicisme de base
neomedieval.

Ús actual

Creu de terme

Ús original/altres

Creu de terme

Façanes/Coberta La superfície de l’element presenta un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura de l’element presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està situada la Creu de terme del camí de
Grenyana com a sòl no urbanitzable situat al costat del sistema viari del camí.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 1 de protecció. Integral.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els que constitueixen l’estructura i la configuració de la creu, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquestes hagin sofert al llarg del temps i siguin reconegudes com a part fonamental de la
seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.

2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Element de notable qualitat compositiva, tipologia singular i certa
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
exponent dels trets estilístics del seu llenguatge formal i testimoni insigne
de l’evolució històrica de Lleida, ultrapassant però l’estricta consideració
local i esdevenint des de ella un referent d’àmplia rellevància arreu.

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d'intervenció sobre la Creu de terme del camí de Granyena, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important el coneixement de la constitució de l’element
original com el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o
acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al
llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder
discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
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efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els punts 1,2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1 de
protecció. Protecció Integral.
Els criteris de la intervenció sobre l’element 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que l’element sigui alterat o destruït no deixant-lo perdre o desaparèixer. No es
permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials conservats. La intervenció sobre l’element
en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que
malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre la Creu de terme del camí de Granyena es realitzaran conservant
al màxim la seva estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la seva genuïnitat conservada. Per les reparacions
s’utilitzaran els materials propis de la construcció original.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La creu de terme consta d’una creu monumental, habitualment de pedra, que s'ubicava
prop de l'entrada d’algunes poblacions o d’alguns monestirs o vora els camins.
Consisteix generalment en uns graons de planta circular o poligonal sobre els quals s’alça
el fust o arbre coronat per un nus o llanterna que sustenta una creu de pedra tallada,
decorada amb temes de la Crucifixió o heràldics. Sovint, a partir del segle XV, fou
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protegida per una teulada, normalment de quatre vessants, sostinguda per columnes o
per pilars i coneguda amb el nom de creu coberta. Molt freqüents a tots els Països
Catalans, en llur majoria gòtiques i renaixentistes i en menor nombre barroques, n'hi ha
que es destaquen per llur valor artística.
Totes les creus estan plenes de simbolisme, d'història i cultura que s'ha anat conservant
als pobles de generació en generació.
La Creu de terme del camí de Grenyana està situada vora l’ermita de la mare de Déu de
Grenyana, al costat de l’antic camí de Grenyana.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Gran Enciclopèdia Catalana. Edicions 62. 1968.

Actuacions finca

Es conserva el basament i la part inferior del fust de la creu original. Posteriorment aquest
element conservat s’ha anat completant amb els altres elements del conjunt fins
configurar la imatge actual de la Creu de terme.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

016.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Grenyana

Adreça/es

Camí de Grenyana
Polígon 14, parcel·la 132
Coordenades UTM x = 305294
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4612671
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01400132

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

016.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Categoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Creu de terme
Estil i Època

Gòtic; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

Es conserva l’arrencament de la creu, datat d’època medieval. La resta, el fust, la creu i la
base són del S. XX.

Parcel.la

Accés sense dificultats. La creu es troba al costat de l’ermita de Grenyana. El camí de
Grenyana arrenca del pont de Pardinyes, i s'endinsa en l'horta entre el parc de la Mitjana i
les vies del tren. L'ermita està a uns 3,4 km. del pont de Pardinyes.

Context

La creu està situada a la banda nord de l’ermita, al costat del camí i a redós dels murs de
l’immoble. La creu ocupa un espai tancat per dos murs i elevat respecte el nivell de
carretera per dos graons que configura un àmbit o pati. Un banc corregut adossat als murs
converteix aquest espai en un lloc de repòs a l’entrada del conjunt.

Elements

La creu de terme està configurada per una creu forja sobre fust i pedestal de pedra. El
pedestal, lleugerament motllurat, conté una benedicció i sustenta el fust -d'estries i canals
molt profundes-, que es troba en un estat de conservació molt desigual. La benedicció diu:
“ Perquè Terra Ferma no oblidi a qui deu aquest bé de Déu beneeix el Terme de la creu”.
La base de la creu és un prisma octagonal de pedra, amb les cares treballades com petits
panells llisos; mentre que la creu, és llatina i radiada (de l'encreuament dels braços en
surten quatre raigs afilats), i els braços presenten remats lobulats mentre que la base
l'acompanyen quatre volutes de forja. A l'anvers de la creu hom hi troba un Crist crucificat
molt estilitzat, mentre que al revers de la creu, una senzilla flor decora l'encreuament dels
dos braços.

Ús actual

Creu de terme

Ús original/altres

Creu de terme

Façanes/Coberta La superfície de l’element presenta un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura de l’element presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’ermita de Grenyana com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 1 de protecció. Integral.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els que constitueixen l´estructura i la configuració de la creu, corresponents a la
seva gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquestes hagin sofert al llarg del temps i siguin reconegudes com a part fonamental de la
seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.

2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l´element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).
En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Es proposa la seva protecció pels valors històrics i socials de l’element.

Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Creu de terme de l’ermita de Grenyana, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important el coneixement de la constitució de l’element
original com el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o
acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al
llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder
discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1,2 i 3 de l’apartat
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anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol
2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1 de
protecció. Protecció Integral.
Els criteris de la intervenció sobre l’element 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que l’element sigui alterat o destruït no deixant-lo perdre o desaparèixer. No es
permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials conservats. La intervenció sobre l’element
en mantindrà les característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que
malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on Secció 1ª - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre la Creu de terme de l’ermita de Grenyana es realitzaran
conservant al màxim la seva estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la
composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la seva genuïnitat conservada. Per les reparacions
s’utilitzaran els materials propis de la construcció original.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La creu de terme consta d’una creu monumental, habitualment de pedra, que s'ubicava
prop de l'entrada d’algunes poblacions o d’alguns monestirs o vora els camins.
Consisteix generalment en uns graons de planta circular o poligonal sobre els quals s’alça
el fust o arbre coronat per un nus o llanterna que sustenta una creu de pedra tallada,
decorada amb temes de la Crucifixió o heràldics. Sovint, a partir del segle XV, fou
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protegida per una teulada, normalment de quatre vessants, sostinguda per columnes o
per pilars i coneguda amb el nom de creu coberta. Molt freqüents a tots els Països
Catalans, en llur majoria gòtiques i renaixentistes i en menor nombre barroques, n'hi ha
que es destaquen per llur valor artística.
Totes les creus estan plenes de simbolisme, d'història i cultura que s'ha anat conservant
als pobles de generació en generació.
La Creu de terme de l’ermita de Grenyana està situada al costat de l’ermita de la mare de
Déu de Grenyana, al costat de l’antic camí de Grenyana.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos/ Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Gran Enciclopèdia Catalana. Edicions 62. 1968.
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Altres denominacions CASTELL DEL REI
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça d’Hispano-Amèrica, 1
Roca Sobirana del Turó de la Seu
Coordenades UTM x = 302206
Identificació al plànol
;
y = 4610142
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2202501CG0120G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Conjunts

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

BCIN 143-MH-ZA / RI-51-0000688

Nº reg/cat.

017.EA

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Nivell prot.

Nivell 1. Integral

Altres prot.

“Pla Especial del Turó de la Seu
Vella” (1994)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AM Arquitectura Militar

Subtipologia funcio. Castell
Estil i Època

Romànic / Gòtic / Modern; Castell: S. IX / S. XIV / Emmurallament: XVII (1714)

Cronologia

882-1714

Autor/promotor

Banu Qasi -promotor- / Simó de Navers -mestre d’obres- / Vauban –tipologia-

Parcel.la

Accés sense dificultats. El castell es troba al capdamunt del recinte del conjunt
monumental de la Seu Vella, i s'hi pot accedir bé vorejant la Seu Vella i després avançant
pel camí que s'obre al nord de la plaça dels Apòstols o bé accedint a aquest mateix àmbit
per la porta oberta al baluard del Revellí.

Context

Situat a la part més alta del Turó de la Seu Vella, el Castell del Rei és el seu guardià i
sentinella. El castell de la Suda està situat a la banda nord de la Seu Vella de Lleida i
corona la Roca Sobirana del turó de la Seu Vella. És un petit palau-fortalesa que ha patit
mutilacions i intervencions al llarg de la història, documentada des de l’any 882 pel valí
Ima’il Banu-Qasi, època en que Lleida era ocupada pels sarraïns.

Elements

De l'estructura original (època de l'ocupació sarraïna) quasi no se'n conserva res.
Durant l'època de domini comtal fou àmpliament reformada, sobretot en temps de Ramon
Berenguer IV -que s'hi casà amb Peronella d'Aragó-, de Jaume I, que segons consta en la
seva "Crònica" féu substituir les cobertes de fusta per voltes de pedra, i de Pere el
Cerimoniós, que la remodelà tot reforçant-ne les torres de defensa i construint-hi estances
luxoses i una capella. Simó de Navers fou el mestre d'obres de la nova fortificació, entre
els anys 1336 i 1341. Pere el Cerimoniós hi féu bastir també la capella reial (volada el
1812), que era decorada amb pintures de Ferrer Bassa. Ja al s. XV, poc abans del seu
abandó, s'hi va bastir l'anomenada Torre dels Jueus a l'est.
El conjunt finit a l’època medieval configurava un recinte de planta quadrangular amb un
pati central, sols es conserven vestigis de torres i cisternes, a més de part de l'ala sud,
que acollia les estances, organitzades en dues plantes. Aquesta part conservada està
formada per un cos de planta allargassada amb unes torres de base rectangular i
contraforts a la banda interior i a l'exterior
Aquesta part conservada de la construcció, de pedra tallada en carreus uniformes,
presenta torratxes defensives, parets llises i poques obertures per la banda exterior;
mentre que per la banda del pati s'observa una sèrie d'arcs apuntats -cegats
posteriorment- acompanyats de decoracions mudèjars i de la traducció exterior dels arcs
faixons interiors. La nau nord probablement allotjava la mesquita, i fou convertida en una
galeria amb arcs romànics de transició; mentre que la nau est era l'emplaçament de la
capella gòtica, i la oest era el tinell del palau, obert al pati per una portada romànica.
En temps de Felip V i durant bona part del segle XVIII, s'edificaren, dins de les
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concepcions de Vauban, quatre baluards i diferents fortificacions al voltant de l'antiga
Suda, que atorgaren una nova fesomia al conjunt. Tot el recinte estava emmurallat i s'hi
accedia per un pont llevadís que travessava un fossat.
Com la Seu Vella, la Suda suportà diverses vicissituds traumàtiques, en especial les de
1707, 1810 i 1936, quedant també allunyada de la vida ciutadana. El seu abandó en
facilità la degradació, esponjada per episodis de reutilització inadequada i precipitada
determinada per incidents bèl·lics. Des de 1931 és considerada Bé Nacional d'Interès
Cultural, i tot i que en finalitzar l'ocupació militar s'inicià la seva recuperació, i que
darrerament ha estat parcialment rehabilitada per acollir activitats culturals municipals,
encara resta pendent d'una intervenció definitiva.
Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Defensiu, castell

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta del conjunt presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al castell presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Castell de la Suda com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós.
L’immoble està envoltat pel Parc Urbà del Turó de la Seu Vella qualificat amb la Clau
SV2_Parc Urbà. Comprèn aquelles àrees qualificades de verd públic, que estructures un
conjunt d’àrees d’esbarjo de gran dimensió. L’estructura dels Parcs Urbans de Lleida es
centra en la recuperació i potencialització de l’espai central més característic de la ciutat,
el Turó de la Seu Vella.
Situació de risc

---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell de protecció 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació de SV2_Parc Urbà del terreny que envolta l’immoble, per
garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquest conjunt no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
element històric que va atalaiar, defensar i senyorejar la Ciutat de Lleida
durant centúries. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia de
l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es justifica la
proposta de la seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques,
socials, mediambientals i paisatgístiques.
Aquest document proposa conservar el castell de la Suda amb el Nivell 1
de protecció degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici. Aquest
bé, degut a les seves característiques arquitectòniques, constructives,
històriques i socials, representa un testimoniatge de primer ordre a
conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a
document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Castell de la Suda haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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.
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- 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 de manera no reversible 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta
que configuren l’evolvent del volum del Castell de la Suda en mantindrà les
característiques pròpies, i no es permetran alteracions o aportacions que malmetin la
imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).
Qualsevol intervenció s’atendrà al establert en el “Pla Especial del Turó de la Seu Vella”,
redactat l’any 1994.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
Les possibles intervencions sobre la distribució interior de l’immoble es faran integrant, en
la mesura del possible, les especificitats originals de la construcció, evitant canvis formals
i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (pedra esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que el material
no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i segons PGL i el
planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La ciutat primitiva de Lleida va créixer al cim del anomenat puig del Castell, format per tres
roquissers que, en la documentació medieval, ja consten com la Roqueta, la Roca Mitjana
i la Roca Sobirana. L'any 882, durant l'ocupació sarraïna de Lleida, el valí Ima'il Banu Qasi
alçà un castell sobre la Roca Sobirana amb clares finalitats defensives. Segons la
descripció del cronista al-Himyan a les darreries del segle IX, la Suda era una fortalesa
capaç de rebre qualsevol atac i de resistir davant de qualsevol setge.
Popularment el castell és conegut amb el nom de la Suda, veu àrab que significa àrea
urbana closa. El nom suda faria referència a la fortalesa andalusina construïda al lloc avui
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ocupat pel castell reial, però també és el nom amb què les fonts medievals designen el
barri noble que s’estenia pel turó.
Després de la reconquista, l’antiga fortalesa andalusina fou reconstruïda i ampliada. Fou
el palau on residia el monarca durant les seves estades a Lleida. La seva construcció
respon a diferents etapes situades entre finals del segle XII i el segle XIV, motiu pel qual
hi conviuen formes romàniques i gòtiques.
De la mateixa manera que la construcció de la catedral marcà en l’àmbit eclesiàstic la
nova realitat sorgida arran de la conquesta de la ciutat andalusina de Larida l’any 1149, la
construcció del castell reial fou l’element visual del canvi a escala política.
Durant els segles XIII i XIV el castell visqué els seus millors moments, coincidint amb la
situació que també visqué la ciutat en plena expansió comercial i constructiva.
Fou l’edifici civil més notable de la ciutat i un important centre de decisió política. Els seus
murs foren l’escenari de fets transcendentals de la història de Catalunya i de la Corona
d’Aragó. A més de les diferents Corts que s’hi celebraren, alguns dels fets més destacats
són el molt probable enllaç matrimonial entre Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV,
comte de Barcelona, l’any 1150; el reconeixement de Jaume I com a rei a les Corts de
1214, o l’empresonament del príncep Carles de Viana pel seu pare, Joan II, l’any 1460.
La situació canvià radicalment durant els segles XV i XVI, quan els reis, durant les seves
estades a la ciutat, deixen d’allotjar-s’hi. A partir d’aleshores s’inicià un procés
d’abandonament i degradació que culminà amb la seva transformació en caserna militar
durant la guerra dels Segadors. A la compartimentació dels seus espais s’hi anaren
afegint mutilacions diverses durant la guerra de Successió, però les agressions
patrimonials més importants es produïren als segles XIX i XX, quan el castell fou utilitzat
com a polvorí. La seva explosió minvà greument les dimensions originals del castell
El castell del Rei fou declarat monument històric l’any 1931, però la tropa hi romangué fins
a l’any 1948. Iniciada la desmilitarització del turó, i a diferència de la catedral, el castell
quedà condemnat a l’oblit. Fou durant la dècada dels anys vuitanta quan començaren les
primeres intervencions arqueològiques encaminades a integrar-lo novament a la vida dels
lleidatans
La part conservada correspon a la nau sud-est, la més antiga del conjunt. La façana
encarada a la catedral mostra la funció defensiva de l’edifici, mentre que la façana que
dóna al pati, amb finestres i portes, deixa entreveure la funció de residència i habitatge.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).
“Turoseuvella. Consorci del Turó de la Seu vella de Lleida”. www.turoseuvella.cat

Actuacions finca

La nau conservada és fruit d’una remodelació de les construccions andalusines
preexistents. Originalment, estava coberta per un sostre de fusta que abans de 1244, tal
com consta en la crònica del Llibre dels Feyts de Jaume I, fou substituïda per voltes de
creueria, de les quals encara es conserven les mènsules i el inici dels nervis. Aquestes
voltes foren desmuntades l’any 1926 davant el perill que suposava que es poguessin
desplomar de la nau cap al pati. Es perdia, per tant, l’únic element que quedava de l’obra
gòtica del palau.
La nau avui visitable disposa d’una terrassa superior accessible per a tothom, des de la
qual es pot contemplar el paisatge més proper i el més llunyà. Des de la terrassa, el turó,
el riu i l’horta esdevenen els elements distintius de Lleida. També es confirma la posició
del castell en relació amb un immens territori, del qual en fou i és la capital
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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CONJ. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

La Copa d’Or-Rufea

Adreça/es

Polígon 26 Parcel·la 9025
Riu Segre
Coordenades UTM x = 301749
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4607383
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A02609025

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

018.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Passarel·la
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2008

Autor/promotor

Media Madera

Parcel.la

Accés sense dificultats. Cal resseguir el curs del Segre aigües avall de Lleida, avançant
pel camí vell d'Albatàrrec o pel camí de Rufea. La passarel·la es troba prop d'un meandre
del riu.

Context

Dissenyada per Media Madera, la passarel·la que uneix les partides de la Copa d'Or i
Rufea acabat de construir l'any 2008, i es localitza en un meandre del Segre, pràcticament
en un dels extrems de l'anomenat “camí natural del riu”.

Elements

La passarel·la, que uneix el camí de Rufea i el camí Vell d'Albatàrrec, dóna accés al
xoperal d'en Tòfol, i consisteix en una plataforma de fusta sustentada per cinc esveltes
pilones de formigó, construïda a força alçada per tal de salvar el desnivell entre ambdues
ribes -al marge dret, l'accés a la passarel·la s'ha hagut de resoldre mitjançant una rampa
emmarcada amb carreus de pedra-. Aquesta passarel·la combina la construcció de pont
sobre bigues -als extrems- amb la de pont penjant -al centre-, la qual esdevé el seu màxim
atractiu. D'aquesta manera, la plataforma contínua de fusta passa d'ésser sustentada per
les pilones a ésser sustentada per un arc rebaixat del mateix material, que supera la
màxima llum del pont per la part alta i, mitjançant tirants d'acer, sosté elegantment la
passera.

Ús actual

Passarel·la

Ús original/altres

Passarel·la

Façanes/Coberta L’element presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Intervenció de notable qualitat compositiva i encertada integració en
l’entorn urbà vora riu, el seu interès com a bé catalogable rau a més en el
fet de ser testimoni de l’activitat de lleure en espais naturals en els inicis
del segle XXI, i de la sintonia de la ciutat amb els nous plantejaments de la
paisatgística fluvial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
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significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Element construït l’any 2008, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Panera, 2

Coordenades UTM x = 301907
y = 4610004

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1902701CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0901

Nº reg/cat.

019.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Magatzem d’aliments
Estil i Època

Barroc. Obra popular; Època moderna (Segle XVII) (1607)

Cronologia

S. XII-XIII fins 2003 última intervenció

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està emmarcat pel carrer del Sant Martí, el carrer de la
Panera i el carrer de Peralta, tenint l'accés principal pel carrer de Sant Martí.

Context

L’antiga panera es troba situada a la banda nord del Centre Històric amb façana al carrer
de la Panera i al carrer de Peralta. A la banda nord de l’edifici hi ha l’actual plaça de la
Panera.

Elements

L’aparença actual del Centre d’Art La Panera respon a un projecte molt lliure de
l‘arquitecte Ezequiel Usón, qui decidí conservar el mur perimetral i les 21 columnes
medievals de l’interior, desestimant afegits posteriors i bastint un edifici pràcticament nou
a partir de la planta antiga, al qual s’hi afegiren unes escales -metàl·liques i exemptes- a
l’exterior i un mòdul a l’extrem sud, que acull l’ascensor i sustenta el replà de l’escala,
donant pas cap a la segona planta. La Panera té dues plantes i està coberta per una
coberta de teula ceràmica a dues aigües al que s’hi ha superposat una claraboia, i és
rítmicament perforat per finestres d’arc de descàrrega -no practicables- a les dues plantes,
amb portes a cada extrem. L’accés a la planta baixa es realitza a través d’una porta
situada a l’extrem sud-oest; mentre que per entrar a la primera planta -a través d’una porta
situada tot concordant amb la de la planta baixa- cal pujar les escales o utilitzar l’ascensor.
L’interior de la planta baixa és un espai on les columnes conviuen amb el formigó del
sostre i l’obra exposada; mentre que la planta superior és completament versàtil i diàfana,
tot i acollir petites dependències de treball. En un futur relativament proper, s’iniciaran les
obres de la segona fase d’intervenció sobre l’entorn de la zona de, consistent en la
construcció d’un edifici contraposat al primer tant en posició com en aparença que
esdevindrà la seu –definitiva- del Museu d’Art Jaume Morera.

Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Magatzem/Caserna de cavalleria/Centre d’Art Contemporani

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Panera presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura i l’interior de l’antiga Panera presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antiga Panera com a sòl destinat a
usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau
SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del tram de carrer
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals (volats o no volats),
que configurin la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (encerclament petri
d’obertures, alt relleu, escut en llinda).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures (practicables o
cegades).
1.B.3) Els espais interiors lliures de les dues plantes, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, i molt especialment el que configura la columnata de
la planta baixa i els pilars de la superior.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de façana i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d’aquest teixit urbanístic.

2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d’aquest teixit urbanístic.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric en el cas de formar part d’aquest teixit urbanístic.

3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic edifici de la Panera haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ANTIGA PANERA - CENTRE D'ART

019.EA

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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del be, i especialment la
tipologia exterior i el tractament textural i cromàtic de les façanes, i les columnes del porxo
original medieval.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs,
enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció de
noves cobertes en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en
valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el
monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o
fer desaparèixer aquestes singularitats. En qualsevol posterior intervenció, es faran
diferents cales en el revestiment de la façana exterior del conjunt per poder determinar el
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material, dosificació i cromatisme del seu acabat original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic edifici de la Panera, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la plaça de la
panera per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre les restes conservades a
l’interior de l’edifici, es faran intentant conservar, en lo possible, la lògica dels espais
originals.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius –restauracions/canvis d’ús-, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Als segles XII i XIII, l’actual emplaçament de La Panera era ocupat per l’antic almodí, en
forma de porxo rectangular a dues aigües sustentat per 21 columnes de fust circular i
capitells austers. En 1607 aquest passà a mans de la Pia Almoina, que va reformar-lo
tancant-ne el perímetre amb un mur de tàpia i maó amb portes a la façana nord i sud i va
ampliar-lo amb una nova planta per convertir-lo en magatzem d’aliments. Ara bé, amb la
desamortització, en 1835 la Paeria s’apoderà de l’edifici, i en 1860 el va cedir a l’exèrcit,
qui al seu torn el rehabilità com a caserna de cavalleria tot obrint un semisoterrani que fou
ocupat fins 1947, quan la policia utilitzà l’edifici fins als anys 80. Ja als anys 90 es
considerà la idea d’habilitar-lo com a centre d’art contemporani, i aquest s’inaugurà en
2003.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’antic edifici va estar sotmès a una recent rehabilitació i es va acondiciar com a Centre
d’Art Contemporani de Lleida.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

Vista de conjunt

2017

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

Lleida
ANTIGA PANERA - CENTRE D'ART

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

019.EA

2017

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

Lleida
DIPÒSIT I FONT DEL PLA DE L'AIGUA I CASA DE LA
JUNTA DE SEQUIATGE
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

020.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça del Dipòsit
Carrer Múrcia, 10
Coordenades UTM x = 301903
;
y = 4609899
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

1901708CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places
SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Obra civil

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0801

Nº reg/cat.

020.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

020.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Dipòsit d’aigua i font
Època moderna (Segle XVIII) (1784)
Autor/promotor

Agustí Biscarri Cabanyeres

Parcel.la

L'accés al dipòsit s'efectua a través dels baixos de la casa de la Junta de Sequiatge,
situada al número 10 carrer de Múrcia. La font es troba al centre de la plaça del Dipòsit,
situada immediatament a sobre del dipòsit subterrani

Context

El dipòsit d’aigua de la ciutat de Lleida conegut com el dipòsit del Pla de l’Aigua es troba
situat en el bell mig del centre històric de la ciutat de Lleida. El dipòsit és una cisterna
subterrània construïda a la banda de ponent del mercat del Pla. Actualment sobre la
cisterna s’ha urbanitzat una plaça coneguda com la plaça del Dipòsit. Aquesta plaça està
limitada pel carrer de Sant Carles a la banda nord i el carrer de Múrcia a la seva banda
sud. En el centre de la plaça es troba la font del Pla o també coneguda com Font del
Dipòsit.

Elements

El dipòsit es tradueix exteriorment en la plaça del Dipòsit, on hom hi troba una font, a la
vegada respirador de la cisterna, situada immediatament a sota. La font data de 1789,
se'n desconeix l'autoria i s'aixeca en un volum de planta quadrada construït amb carreus
ben escairats. A cada cara s'hi localitza una pica de formes sinuoses i suaus en
contraposició al volum que les suporta, força més robust. Les piques reben l'aigua que
raja de quatre brolladors de pedra, caracteritzats en forma de caps d'animals estilitzats de
pedra esculturada. A la part superior de cada cara de la font hi ha una petita obertura
tancada amb una reixa que funcionava com airejador i possibilitava la ventilació de la
cisterna. El volum és coronat per una cúpula de volta cilíndrica rematada per una esfera
lleugerament estriada amb una cornisa que aixopluga les obertures abans descrites.
L’accés als dipòsits s’efectua pels baixos de l’edifici de la Junta de Sequiatge, en part
bastit immediatament a sobre seu. Un tram d’escala adossat a la paret sud permet
penetrar a l’interior del dipòsit, de 12 metres d’alçada, 1000 m2 de superfície i més de 9
milions de litres de capacitat. De pedra perfectament escairada a excepció del sostre -de
maó-, és format per sis naus cobertes amb volta de canó rebaixat, separades per cinc
fileres de sobris pilars de pedra d’Astó, sustentant arcs de canó rebaixat. Es conserven les
tres entrades d’aigua que l’omplien, de la mateixa manera que el sobreeixidor (a la paret
sud), els vestigis del sistema de politges per extreure el pòsit de fangs (a la segona i
cinquena volta) i el tub a través del qual es feia arribar aigua a les fonts de la ciutat (a la
part baixa, prop de la cantonada oest). Aquest tub era controlat per la Junta de Sequiatge,
que hi tenia accés a través d’una segona escala provinent de la casa, avui visible des de
l’interior del dipòsit arran de l’obertura practicada damunt del tub als anys 90 del segle XX.

Ús actual

Museu

Ús original/altres

Dipòsit
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Façanes/Coberta La plaça del Dipòsit que funciona com a coberta del dipòsit i la font del Pla presenten un
bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

La plaça del Dipòsit i l’entorn urbà més proper presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura i l’interior del dipòsit del Pla de l’Aigua presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està urbanitzada la plaça del Dipòsit, com a
sòl que compren les zones verdes de caràcter local, de és reduïda dimensió, que acolliran
normalment jocs infantils, àrees d’estada i repòs i lleure en general, amb un tractament
prioritàriament arbrat o enjardinat. No es podrà construir res en el seu subsòl, ni
aparcament, ni transformadors, ni cap altre tipus d’elements de servei públic. S’identifica
en els plànols amb la Clau SV4 i correspon a Places. La finca que dóna accés al subsòl
de la plaça on es troba el dipòsit del Pla de l’Aigua està bastit sobre terreny d’ús públic
d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats amb la Clau SE corresponent a
Equiàment.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell de protecció 2. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:

ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT EN L’EDIFICI EXTERIOR
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats (balcons, tribunes, ràfecs, barbacanes i
elements decoratius, etc.) i coronaments (volats o no volats), que configurin la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquelles baranes, reixes i elements de serralleria originals, que es conservin.
1.A.4) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (escut sobre porta).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l'edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
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d'ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts, golfes i unitats
funcionals d'accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l'edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L'acabat material de façana original, si es conserva, en especial la seva textura, o
bé el més semblant possible si en cal la restauració o recuperació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT EN LA CISTERNA
1.A. L’ÀMBIT INTERIOR
1.A.1) Els panys de paret, sense poder afegir cap mena de transformació.
1.A.2) Els pilars i les voltes, sense poder afegir cap mena de transformació.
1.B. TIPOLOGIA:
La configuració íntegra de l’àmbit interior original o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, sense cap mena de compartició ni afegit edificatori.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’àmbit interior, tant en els panys de paret com en els
murs i les voltes.
1.C.2) L'acabat material i la textura originals de l´àmbit interior, tant en els panys de paret
com en els murs i les voltes.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

ELEMENTS DE MANTENIMENT OBLIGAT EN LA FONT
1.A. TIPOLOGIA:
La configuració íntegra original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa,
sense cap mena d’afegit.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.
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2-. Elements Modificables:

ELEMENTS MODIFICABLES EN L’EDIFICI EXTERIOR
2.A. FAÇANA
2.A.1) Fusteries, persianes i elements de protecció solar que cal substituir, per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o similars.
2.A.2) Totes aquelles baranes, reixes i elements de serralleria que hagin canviat, falsejat o
transformat les originals, a fi i efectes de recuperar el màxim possible la seva formalització
i compositiva, el cromatisme i la textura originals.*
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l'edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d'instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s'atengui al cromatisme original de l'edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s'atengui a l'acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.*
*En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s'aplicaran el
criteris establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

ELEMENTS MODIFICABLES EN LA CISTERNA
2.A. L’ÀMBIT INTERIOR
Elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica, i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
2.B. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la configuració íntegra de l’àmbit interior original
o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original de l’àmbit interior, tant en els panys
de paret com en com en els murs i les voltes.
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2.C.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals de l’àmbit interior,
tant en els panys de paret com en com en els murs i les voltes.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

ELEMENTS MODIFICABLES EN LA FONT
2.A. TIPOLOGIA:
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original o derivada de la
seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic).

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està urbanitzada la plaça del Dipòsit corresponent a sòl que compren les zones verdes
de caràcter local i forma part del Sistema de Zones verdes o Jardins de la ciutat de Lleida
amb Clau SV4_Places, i el manteniment de la finca sita al carrer de Múrcia número 10,
que dona accés al dipòsit subterrani, com a terreny qualificat d’equipament.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció. Aquest document proposa conservar el dipòsit i la font del Pla
amb el Nivell 2 de protecció degut al valor històric, social i arquitectònic del
conjunt. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Conjunt d’excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
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. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del
lloc i la dels valors socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la
proposta de la seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i
socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el dipòsit i font del Pla de l’Aigua haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2 de protecció. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del bé, i especialment la
configuració de l’espai interior de la cisterna i la font, així com l’edifici exterior per on es
produeix l’accés al dipòsit.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la font i l’evolvent de l’edifici per on
s’accedeix al dipòsit, en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de conservar les
restes establertes a l’apartat de protecció.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la plaça del Dipòsit i la zona que l’envolta, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del dipòsit es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’espai s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions es faran
integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals del conjunt a cadascun
dels seus moments constructius, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, paviments, serralleria, etc.). En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Cisterna subterrània construïda per tal de millorar la salubritat de les aigües de Lleida. Les
obres s’iniciaren a l’antic pla dels Gramàtics en 1784, dirigides per Agustí Biscarri i
Canyameres en 1792 el dipòsit era lliurat a la ciutat de la mà de Blondel. Operatiu durant
200 anys, a finals del segle XX es va museïtzar i avui dia és visitable tot i les filtracions
existents.
Agustí Biscarri i Canyameres, possiblement, el mestre més important de la ciutat de
Lleida, almenys per les obres conservades i la seva activitat professional. Agustí Biscarri i
Canyameres, fill d’Agustí i Francisca va néixer aproximadament al 1719, a Barcelona. Per
tant, quan va traspassar el seu pare, en 1740, Agustí creiem que encara era menor
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d’edat, menor de 25 anys, i podem intuir que el seu pare va morir relativament jove,
segurament no tindria més de 50 anys. Per aquesta raó, quan Agustí va contractar la
continuació de les obres del convent de Sant Domènec en 1742, que el seu pare havia
iniciat en 1735, va haver d’intervenir la seva mare, perquè no tenia encara els 25 anys.
La construcció del Dipòsit del Pla és una de les obres urbanístiques més importants de la
Lleida del set-cents, juntament amb la construcció de l’anomenada Banqueta, al marge
dret del riu Segre al pas per aquesta ciutat. És una obra que resultà una autèntica ruïna
pels Biscarri.
El 20 de març de 1784, davant del notari Antoni Santmartí, els germans Agustí i Marià
Biscarri, contractaren les obres de la construcció de “un depòsit per a acopiar aiguas,
quatre fonts, y conductos per a estas”, per un total de 44.825 lliures. Marià donà com a
fiadors al seu germà Agustí, i al fill d’aquest, Josep Biscarri i Biosca, i a Anton Cots,
semoler. El 30 de maig de 1784 Anton es va separar d’aquesta companyia, cedint el seu
dret, o part, a favor d’Agustí, lliurant la quantitat de 500 lliures en compensació.
Per l’immens treball que generava la contracta i l’edat avançada tant d’Agustí com de
Marià, fou necessària la incorporació d’un nou membre. Així, el 23 de setembre de 1784
accepten a Jaume Pallars, mestre fuster, amb les mateixes condicions que tenia
l’esmentat Cots.
El volum de treballadors que intervenien rondaven els 200, entre els mestres, manobres i
peons. Possiblement una feina de control i supervisió que va sobrepassar l’edat dels
germans Biscarri. El fet és que al mes de gener de 1786 les primeres visures de l’obra ja
van detectar deficiències importants. La utilització de pedra del terreny que sortia a
l’excavació, molt transpirable, en lloc de portar-la de la cantera de l’Astor, fou un dels
problemes més greus des del punt de vista tècnic.
Agustí Biscarri va morir el 18 de març de 1786 i va deixar al capdavant de les obres del
dipòsit al seu germà com a màxim responsable. Els problemes continuaven, acumulant un
considerable retard. La Junta de Fonts, creada per controlar aquesta fàbrica, va haver
d’advertir a Marià Biscarri –el 30 de novembre de 1789– que devia concloure les obres.
Segons un auto del 13 d’agost de 1790, basant-se en un altre del 10 d’abril, es va manar
a Marià Biscarri que lliurés a Joan Mensa, dipositari de “los Caudales de Espolios, y
Vacantes” de la ciutat, la quantitat de 1.000 lliures per iniciar les obres de reparació “y
enmienda”de les Fonts. Passats els tres dies estipulats per efectuar el lliurament, es van
iniciar les gestions contra Marià per mitjà de dos autos, del 23 i 25 d’agost, en què “se
mandó prender su persona, y embargar todos sus bienes”. I així es va complir.
El dia 7 de novembre de 1790 fou subhastada una casa que tenia al carrer dels Quatre
Cantons, que confrontava per un costat amb la casa del mestre Miquel Batiste i Miquel,
cunyat de Marià. El comprador fou el pintor Miquel Fernández, que pagà per ella 1050
lliures. També fou subhastat un pati situat al Pla dels Gramàtics, adjudicat a Josep Solé,
revenedor, que oferí 90 lliures. El dia 10 de desembre Marià “fue puesto en libertad del
arresto en que se encontraba” per signar l’escriptura de venda, que es va dur a terme el
dia 14 d’aquest mes. Aquestes i altres successives situacions difícils varen anar portant a
la família Biscarri a la ruïna.
Josep Tarragó es va fer càrrec de les obres de les fonts a mitjans d’agost de 1790, al
temps que arrestaven a Marià Biscarri. Tarragó va posar en servei les fonts de la Plaça de
Sant Francesc, de l’Ensenyança i va dissenyar la polèmica font de les Sirenes per la
Plaça de Sant Joan. Les obres del dipòsit i les fonts es van concloure definitivament al
desembre de 1792.
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Els Biscarri”
Actuacions finca

L’antic dipòsit va funcionar durant 200 anys fins que a finals del segle XX es va museïtzar
i avui dia és visitable amb accés des de la casa situada al carrer de Múrcia número 10.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Arc del Pont, 3

Coordenades UTM x = 302315
y = 4609767

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2499302CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1203

Nº reg/cat.

021.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

021.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Arc d’accés a la ciutat
Estil i Època

Gòtic-Barroc; Restes conservats S. XIV i XVIII

Cronologia

Documentat des del S. XII

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'arc del pont connecta la plaça d'Agelet i Garriga -i la façana de
la ciutat al Segre- amb l'eix comercial, a la trobada dels porxos de la plaça de la Paeria i la
plaça de Sant Joan.

Context

L'Arc del pont és l’única porta d’entrada a la ciutat que es conserva. L’arc connecta la
banqueta del Segre a l’alçada del Pont vell amb el centre històric, obrint-se als porxos de
baix i a la plaça de la Paeria

Elements

La façana interior és l’estructura més antiga. De configuració gòtica, data del segle XIV i la
defineix un arc ogival força degradat, a llur capdamunt es poden identificar restes de
construccions alienes avui desaparegudes, que han afectat sensiblement a la conservació
dels materials. Tanmateix, destaca l'àmbit cobert per una interessant volta de creueria.
D’aquesta façana cal mencionar l’existència de tres mènsules aplicades al mur que
s’aixeca sobre el llindar de la façana exterior, com també la presència de portes i finestres
a la part interior de l’arc, corresponents a accessos i obertures dels edificis veïns. Per la
seva banda, la façana exterior fou aixecada a finals del segle XVIII, en temps del
governador Blondel. De caire classicista, consisteix en un arc de mig punt coronat per una
cartel·la llisa. Aquest arc d’accés està emmarcat per un pòrtic configurat per dues pilastres
sobre pedestals -amb un fanal de forja cadascuna- que sustenten un entaulament llis amb
motllures planes que es perllonga en tot el mur on s’obre la porta, rematada per un frontó
de timpà completament llis i també força degradat. Aquest arc, que mostra el gruix del mur
on està construït, dona accés a l’àmbit intern del portal configurat per la part gòtica del
conjunt. Aquesta façana exterior s'obre a la plaça d'Agelet i Garriga, on es troba l'escultura
d’Indíbil i Mandoni tot comportant una reeixida remodelació urbanística del indret, que fou
projectada per Lluís Domènech Torres.

Ús actual

Arc d’accés a la ciutat

Ús original/altres

Arc de pas

Façanes/Coberta L’arc del Pont, tant la façana barroca com la part gòtica presenten un bon estat de
conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’Arc del Pont presenta un bon estat de conservació. L’estàtua
d’Indíbil i Mandoni presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura i l’àmbit interior de l’Arc del Pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’Arc del Pont com a sòl urbà
especialitzat en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els
plànols amb la Clau R1a2_Zona de Centre Històric-Subzona Eix comercial.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell de protecció 2. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat
1.A. FAÇANA
1.A.1) L’arc ogival de la part interior, la volta de creueria i el conjunt composat per l’arc
setcentista emmarcat pel pòrtic i frontó.

1.B. TIPOLOGIA
La configuració espacial de l’àmbit definit per l’arc ogival de la part interior, la volta de
creueria i l’arc setcentista.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de les diverses parts de l’àmbit.
1.C.2) L'acabat material original de les diverses parts de l’àmbit, i en especial la seva
textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA I TIPOLOGIA
2.A.1) Tots aquells elements que hagin canviat la configuració íntegra de l’àmbit original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.A.2) Tots els elements infraestructurals i d'instal·lacions (aparells de climatització,
cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.) que es
puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Allò que no s'atengui al cromatisme original de l’àmbit, a fi i efecte de la seva
recuperació.
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2.B.2) Allò que no s'atengui a l'acabat material original de l’àmbit, en especial la seva
textura, a fi i efecte de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s'aplicaran el
criteris establerts en l'articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric en el cas de formar part d'aquest teixit urbanístic.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el monument.
Aquest document recomana la conservació o manteniment de l’estàtua d’Indíbil i Mandoni
en el lloc actual, vinculada a nivell de paisatge urbà, històric i social a l’estructura de l’Arc
del Pont. Aquest dos elements, al llarg dels anys, s’han convertit en una unitat històrica i
urbana de gran bellesa i monumentalitat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció. Aquest document proposa conservar l’Arc del Pont amb el
Nivell 2 de protecció degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Conjunt d’excel·lent qualitat compositiva, tipologia singular i gran
monumentalitat, el seu valor patrimonial rau a més en el fet de ser
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. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del
lloc i la dels valors socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la
proposta de la seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i
socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’Arc del Pont haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2 de protecció. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment
l’arc ogival de la part interior, la volta de creueria i l’arc setcentista.; La conservació tindrà
cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la
perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni
modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció
sobre la façana interior i exterior del conjunt -arcs, pilastres, enteulament, frontó-, en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de conservar les restes establertes a
l’apartat de protecció.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la plaça d’Agelet i Garriga i la zona de la plaça de la Paeria situada
davant l’accés a l’Arc del Pont, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur
funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i
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representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i
materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin
en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn
més proper.
Qualsevol intervenció sobre l’entorn de l’Arc del Pont també haurà de salvaguardar el
tractament i la imatge de l’estàtua d’Indíbil i Mandoni per garantir la correcta lectura del
conjunt.
Estructura/interior Les intervencions sobre la volta de creueria que cobreix l’àmbit interior de l’arc i qualsevol
intervenció sobre els seus murs laterals, es realitzaran conservant al màxim l’estructura
original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
A l’àmbit interior de l’arc s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions es faran
integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals del conjunt a cadascun
dels seus moments constructius, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, paviments, fusteria, serralleria, etc.). En el cas que el material no
es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'Arc del pont és l’única porta d’entrada a la ciutat que es conserva. Aquesta situada en
un dels punts més comercials de la ciutat, en combinació amb l’escultura d’Indíbil i
Mandoni, ha esdevingut fita i punt de trobada per a nombrosos lleidatans. Íntegrament de
pedra, connecta la banqueta del Segre a l’alçada del Pont vell amb el centre històric,
obrint-se als porxos de baix i a la plaça de la Paeria. Per bé que es tenen notícies
d’aquesta porta des del segle XII, coneguda com “l’al-qantara”, les estructures
conservades daten dels segles XIV i XVIII.
L'Estàtua d'Indíbil i Mandoni és un grup escultòric de bronze situat a la plaça Agelet i
Garriga de Lleida, davant mateix de l'Arc del Pont, configurant un conjunt urbà i
paisatgístic de gran monumentalitat i bellesa. L’Arc del Pont és l'antiga entrada a la ciutat
(construïda el segle XVIII) que comunica el Carrer Major amb el Pont Vell. Els guerrers,
armats amb cadenes, una llança i una falcata (l'espasa característica dels ibers),
representen a Indíbil i Mandoni, dos cabdills ilergetes que van defensar Lleida dels atacs
dels cartaginesos i dels romans i que gràcies a les lluites i a les encertades negociacions
van evitar que la ciutat fos arrasada.
Originalment, l'obra es titulava Crit d'independència i va ser elaborada amb guix per
l'escultor barceloní Medard Santmartí el 1884. L’escultura representava Istolaci i Indortes,
dos guerrers ibers que lluitaren contra els cartaginesos durant la Segona Guerra Púnica.
L'any 1946 es realitzà la rèplica en bronze actual i es dedicà als guerrers ilergetes. Avui
en dia, l'estàtua d'Indíbil i Mandoni és considerada com un dels monuments més
destacats i simbòlics de Lleida, juntament amb La Seu Vella i la Font de la Sirena.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Gran Enciclopèdia Catalana.
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L’origen de l’Arc del Pont es situa al segle XII. Al segle XIV construïren l’àmbit d’accés
gòtic i al segle XVIII la portalada que dóna al riu Segre. En els últims darrers anys el
conjunt s’ha rehabilitat íntegrament.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Secà de Sant Pere

Adreça/es

Avinguda Sant Pere, 1-3

Coordenades UTM x = 302520
y = 4612034

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2622103CG0122B
2622101CG0122B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós
SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

022.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre cívic
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1996

Parcel.la

Accés sense dificultats. El centre cívic ocupa l'illa definida pel camí de Marimunt, el carrer
de Santa Coloma i l'avinguda de Sant Pere.

Context

L'edifici del centre cívic del Secà de Sant Pere, bastit en 1996, articula la bifurcació entre
el camí de Marimunt i l'avinguda de Sant Pere.

Elements

L'edifici combina la construcció amb maó vist i l'obra aplacada en pedra blanca, i per bé
que està obert al camí de Marimunt, també és practicable per la resta de façanes. Ordenat
al voltant d'una plaça central, la successió de materials i alçades permet identificar dos
volums de doble alçada diferenciats, però membres d'un mateix conjunt: una construcció
cúbica amb la façana rítmicament articulada per la successió de finestres, coronada per
un terrat i bastida en obra vista; i una gran construcció amb la planta en forma d'U que
ocupa la major part de la parcel·la del centre i abraça la plaça interior. Aquest volum és
aplacat en pedra i exteriorment és molt massís, sols articulat per la presència de porxos
de doble alçada i de finestres allargades i força profundes, que aporten llum a l'interior. En
contraposició a aquesta robustesa exterior, la façana interior és absolutament envidrada i
aixoplugada per una potent cornisa, col·laborant en la generació d'un espai públic de
trobada i jocs infantils, accessible per totes les façanes i alhora protegit del brogit exterior.

Ús actual

Centre cívic

Ús original/altres

Centre cívic

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Cultural-social-religiós
identificat amb la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
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es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a e catalogable rau a més en el fet de de ser testimoni de l’activitat
associativa a finals del segle XX, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element de manera que quedi constància del seu estat previ a la
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intervenció. Per a dita documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l’Arxiu
Municipal dipositari final de tot el material. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1996, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral

Parcel·la cadastral

Dirección General del Catastro

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions MOLI DE FONTANET
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Grenyana

Adreça/es

Polígon 15 Parcel·la 9096, 29
Sèquia de Fontanet
Coordenades UTM x = 304510
Identificació al plànol
;
y = 4610510
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01509096

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1511

Nº reg/cat.

023.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Molí
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

El seu possible origen es remunta al S. XII. Restauració S XV i XVII

Parcel.la

Accés sense dificultats. Per accedir al molí cal avançar al voltant d'un quilòmetre pel camí
de Granyena -des del pont de Pardinyes- i creuar les vies del tren. El molí es troba a la
zona arbrada localitzada immediatament al flanc est del camí, a les immediacions d'una
canalització d'aigua.

Context

El conjunt del Molí de Cervià es troba situat a la banda est del municipi, a migjorn del camí
de la Granyena. El molí està bastit sobre la sèquia de Fontanet, que delimita el sector
nord-est del polígon industrial El Segre

Elements

Actualment sols es conserva l’estructura de la canalització, la bassa i els salts que
conduïen l’aigua als molins, dels quals sols en romanen en peu algunes restes (del molí
septentrional, conegut com molí de dalt, de funcions diverses; i el meridional o molí de
baix, exclusivament fariner), per bé que es té constància d’un tercer molí –bataner- proper
als dos anteriors. Tots els edificis són de dues alçades, amb alguna finestra a la planta
superior, principalment bastits en tàpia, amb elements de maó, cantoneres de pedra i
coberts amb teulades a dues aigües. Al bastiment de la porta del molí de baix, del qual
sols es conserva -en molt mal estat- part dels murs de càrrega i alguna estructura interior
en forma de pilars -algun d’ells amb petxines jacobees en la base- i escales de maó i
encavallades de fusta, a més de restes de la maquinària, un modest motllurat,
acompanyat per uns relleus de volutes als angles superiors. Tanmateix, destaca
especialment l’escut entre lleons rampants i volutes barroques que custodia el llindar de la
porta, coronat al seu torn per una petita escultura dins d’una fornícula, la qual
probablement representa Sant Anastasi, connectant directament amb l’escultura del
mateix sant conservada al molí de Sant Anastasi, localitzat a la sèquia de Fontanet.
Els salts esglaonats d'aigua i els arcs de sortida són de gran bellesa

Ús actual

Cap

Ús original/altres

Molí fariner

Façanes/Coberta Ruïnós
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al moli presenta vegetació sobrecrescuda

Estructura/Interior Ruïnós
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Molí de Cervià com a zona de
protecció agrícola i comprèn aquelles àrees del terme municipal dels recs antics de l’horta
en l’àmbit de les terrasses baixes del riu Segre.
Situació de risc

Risc d'incendi
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys conservats de paret.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals i representatius de les tècniques d’ús de
l’immoble originals que es conservin (artefactes o elements específics del molí, relleus,
escuts).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais representatius més rellevants: sala de màquines i molí, accés principal,
celoberts i unitats funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys conservats (plens) de
paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura*.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
2.A.1) Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
2.A.2) Elements de reforç o estintolament estructural realitzats en intervencions d’urgència
o per a evitar la caiguda i/o col·lapse d’algunes parts de l’edifici, un cop s’hagi actuat
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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sobre l’estructura principal, a fi i efectes d’estabilitzar l’edifici i aconseguir el seu correcte
funcionament estructural.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic, paisatgístic i
social del medi

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable -tot i el seu estat ruïnós- per l’antigor de les seves restes,
que es remunten a l’època medieval i per suposar un rar testimoni de la
indústria molinera a Lleida, una part important del seu valor patrimonial es
basa a més en el fet d’enriquir les vorades de la sèquia de Fontanet
reforçant el seu interès paisatgístic.
Aquest document proposa conservar el molí de Cervià amb el Nivell 2 de
protecció degut al valor històric, arquitectònic i arqueològic de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques, arquitectòniques
i arqueològiques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació industrial agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Molí de Cervià haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
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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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior, i els característics del
funcionament del Molí com a sistema infraestructural.
EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre els trams de les façanes conservades del conjunt, la
construcció de noves cobertes o la intervenció sobre els elements d’infraestructura, en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de les façanes
conservades per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta el molí, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la construcció d’elements que
interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que no siguin autòctons del lloc.
S’ha de realitzar tasques de manteniment de la vegetació existent per evitar l’expansió de
plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
L’interior del molí s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar
l’estructura murària conservada, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’edifici, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions d’acabats i elements
constructius, s’utilitzaran els materials originals de l construcció (pedra, paviments,
serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats
actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves
tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el
concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La Paeria ja disposava el 1500 del molí de Cervià per a moldre el blat de la Bladeria
Municipal. El Consell General, l'any 1660, permeté a l'Abadia de Montserrat construir una
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sèquia per al rec de les terres que posseïa des del Molí del Cervià a l'ermita de Granyena.
El 1696 el molí s'hagué de refer del tot, ja que fou pràcticament destruït. Les obres foren
atorgades al mestre de cases Joan Malet i s'edificà una nova planta amb cups per a
moldre oli.
La seva construcció es remunta als segles XII-XIII, i després de diverses intervencions de
millora i restauració al segle XV i XVII, s’abandonà en el primer terç del segle XX, iniciantse un greu i irreversible procés de degradació.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).
PAT. MAPA. Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat

Actuacions finca

L’antiga estructura molinera va estar sotmesa a una millora al segla XV i XVII i
s’abandonà en el primer terç del segle XX iniciant-se un greu i irreversible procés de
degradació.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
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Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions MOLÍ DE VILANOVA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Avinguda de Les Garrigues, 128

Coordenades UTM x = 303358
y = 4608674

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3488701CG0038H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

024.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Molí fariner
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

Cronologia

S. XIII. Remodelació S XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula l’encreuament de l'avinguda de Les Garrigues i el
carrer de l'impressor Botel.

Context

El conjunt del Molí de Cervià es troba situat a la banda sud est del municipi, a redós de
l’Avinguda de Granyena i al peu de la sèquia de Fontanet. El molí queda situat al bell mig
del nucli de la Bordeta, on s’ha urbanitzat una plaça que porta el seu nom.

Elements

Edifici de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues vessants de
teula ceràmica tipus aràbiga.
Té una façana amb una composició pesada, reflectint la seva construcció amb disposició
de forats alineats. Es veu el tractament de pell contínua i arrebossada. Els baixos estan
fets de carreus de pedra, mentre que als pisos es veu la fàbrica de totxos. L'estructura
utilitza la fusta com a matèria primera.
A la llinda de la porta en destaca la làpida octogonal amb un relleu de Sant Anastasi,
element identificatiu de l’edifici com a membre del Grup de Molins Hindràulics Fariners de
Catalunya. En l’època de funcionament del molí, a la planta soterrada es recollia l’aigua
captada a través de la canalització que encara avui es conserva parcialment, la qual
accionava els engranatges que movien les moles dels dos molins, a la planta baixa. La
darrera planta era el lloc on els productes eren filtrats, ensacats i emmagatzemats.
L’edifici, un casal amb molí de blat i alfals, ha sofert diverses remodelacions, entre les
quals destaca la realitzada a finals del S. XX i inicis del S. XXI, consistent únicament en la
recuperació de les façanes, però que ha deixat el molí completament buit. A més, el
creixement i la renovació urbanística de la Bordeta han acabat per deixar el vell molí
sense la condició privilegiada que havia tingut en el seu temps en tant que regulador del
rec de la zona, restant ara només l’edifici com a testimoni de la passada funció.

Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Molí de blat i alfals

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al moli presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior Ruïnós
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Molí de Cervià com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós.
Aquest sòl inclou l’immoble i les zones corresponents als patis situats al seu voltant.
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Aquesta zona, situada a la part més alta del turó, està envoltada pel terreny que configura
la resta del Turó de Raïmat i és qualificat amb la Clau SV2_Parc Urbà. El conjunt de sòl
amb Clau SV2 comprèn aquelles àrees qualificades de verd públic, que estructures un
conjunt d’àrees d’esbarjo de gran dimensió.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys conservats de paret.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals i representatius de les tècniques d’ús de
l’immoble originals que es conservin (artefactes o elements específics del molí, relleus,
escuts).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais representatius més rellevants: sala de màquines i molí, accés principal,
celoberts i unitats funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys conservats (plens) de
paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura*.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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2.A.1) Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.*
2.A.2) Elements de reforç o estintolament estructural realitzats en intervencions d’urgència
o per a evitar la caiguda i/o col·lapse d’algunes parts de l’edifici, un cop s’hagi actuat
sobre l’estructura principal, a fi i efectes d’estabilitzar l’edifici i aconseguir el seu correcte
funcionament estructural.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.*
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable per l’antigor de les seves restes, que es remunten a
l’època medieval i per suposar un rar testimoni de la indústria molinera a
Lleida, una part important del seu valor patrimonial es basa a més en el fet
d’enriquir les vorades de la sèquia de Fontanet reforçant el seu interès
paisatgístic.
Aquest document proposa conservar el molí de Sant Anastasi amb el Nivell
2 de protecció degut al valor històric, arquitectònic i arqueològic de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques, arquitectòniques
i arqueològiques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació industrial agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
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idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació
Qualsevol projecte de intervenció sobre el Molí de Sant Anastasi haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
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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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior, i els característics del
funcionament del Molí com a sistema infraestructural.
EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre els trams de les façanes conservades del conjunt, la
construcció de noves cobertes o la intervenció sobre els elements d’infraestructura,
interiors i exteriors, en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar
en valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el
monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o
fer desaparèixer aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de les
façanes conservades per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu
acabat.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta el molí, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la construcció d’elements que
interfereixin en la seva lectura, la plantació de vegetals que no siguin autòctons del lloc o
la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper. S’ha de
realitzar tasques de manteniment de la vegetació existent per evitar l’expansió de plantes
arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
L’interior del molí s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar
l’estructura murària conservada, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’edifici, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions d’acabats i elements
constructius, s’utilitzaran els materials originals de l construcció (pedra, paviments,
serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats
actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves
tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el
concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
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Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Tradicionalment anomenat Molí de Vilanova, és l’única resta conservada de l’antic nucli de
Vilanova de Fontanet o també coneguda com Vilanoveta de Fontanet o de l'Horta, situat a
l'indret de l'actual barri de la Bordeta, fundat al S. XII i desaparegut al S. XVIII. Bastit a
principis del S. XIII, fou explotat de manera privada des de la seva fundació fins 1569,
quan La Paeria l’adquirí.
La sèquia de Fontanet li proporcionava força per moure les moles que s’utilitzaven per
moldre els cereals. Constava de dependències annexes que servien de graner i habitatge
del moliner.
Per tal de poder moldre blat de la Bladeria Municipal, la Paeria disposava del molí de
Cervià, el molí de Casa Gualda i el molí de Vilanova del Horta. Aquesta darrer rebrà el
nom posteriorment de Sant Anastasi i a l'any 1500 fou propietat de misser Miquel Mahull.
Al 1564 es varen establir certs compromisos amb els hereus de misser Mahull, que
revertiren la propietat al municipi.
Es coneix amb el nom de Sant Anastasi pel relleu d'aquest sant que es trobava sobre la
porta principal (ara conservat al Servei d'Arqueologia), però també comunament amb el
nom de molí de Vilanoveta, en record de l'antic poble.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).
“El Molí de Sant Anastasi”. La Paeria. Ajuntament de Lleida. Cultura. Regidoria de les
politiques a favor de la creativitat, la cultura, l’educació i els esports

Actuacions finca

En aquestes últimes dècades, l’antiga estructura molinera ha estat sotmesa a una
rehabilitació, que fonamentalment ha rehabilitat les façanes de l’immoble. L’interior l’ha
deixat buit i allotja algunes de les maquinàries conservades del molí. A l’exterior es pot
contemplar a l'exterior el braçal de la sèquia de Fontanet que feia moure el molí i regava
l'extensa horta fins a Cappont.
Actualment forma part del conjunt museogràfic del Museu de l’Aigua de Lleida.

Ortofoto
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Classificació
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Plànol topogràfic
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

025.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Romànic (?); Època moderna (Segles XV-XVI)

Cronologia

Possible origen romànic

Parcel.la

Accés sense dificultat. El pont creua les aigües de l’antiga sèquia de la FeMosa seguint
l’antic camí d’Albatàrrec.

Context

El Pont del Boc de Biterna està situat a la banda sud de la ciutat de Lleida, entre la
carretera LL-12 i el riu Segre, creuant les aigües de la Sèquia de la Femosa i possibilitant
la continuïtat de l’antic Camí d’Albatàrrec.

Elements

El pont està composat per una volta de pedra sobre la que s’hi ha construït el pas del pont
amb biguetes i entrebigat de volta de maó ceràmic. El pont està protegit per una barana
construïda amb fusta.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Entorn/Jardí

L’entorn presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura conservada presenta bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el pont com a sòl no urbanitzable.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Els criteris establerts pel Decret d’Arqueologia sobre intervencions arqueològiques
231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els criteris d’intervenció.
D. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé catalogat
objecte de la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, corresponents a la seva
gènesi i concepció, o representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que
aquest element hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental
de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial.
2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit el pont.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Vestigis memorables on el seu valor patrimonial rau en el fet d’aportar
dades importants cara al coneixement de l’evolució històrica de Lleida,
ultrapassant però l’estricta consideració local i esdevenint un referent
d’àmplia rellevància arreu.
Aquest document proposa conservar el Pont del Boc de Biterna amb el
Nivell 2 de protecció. Conservació, degut al valor històric, arquitectònic i
arqueològic de l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques
històriques, arquitectòniques i socials representa un testimoniatge de
primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions
futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment
dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta estructura no resideixen només en el seu valor històric
i arquitectònic, sinó també en el que representa com a restes d’un element
que va ser testimoni d’un moment singular dins la història de la ciutat.
Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia de l’espai i la dels
valors paisatgístics que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials,
arqueològiques i paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el pont, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el possible projecte documentat
original com el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles
posteriors transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament
de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit
que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació
proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* sobre el
bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de tots els elements que el defineixen i els
característics del funcionament del pont com a sistema infraestructural del lloc.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar l’element,
ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre l’element en mantindrà les característiques pròpies, i no
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta el Pont del Boc de Biterna, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la vegetació
existent per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre el ponts es realitzaran conservant al màxim les seves estructures
originals, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre l’element es faran integrant, en la mesura del possible, les seves
especificitats originals corresponent a cada una de les seves etapes constructives, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les
reparacions d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials
originals propis de la construcció original. En el cas que el material no es pugui trobar o
les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les possibles instal·lacions seran actuacions que hauran d’anar-se
adaptant a les noves exigències de la legislació específica. Aquestes s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La llegenda explica que en el Pont del Boc de Biterna les bruixes es reunien per celebrar
el solstici d’estiu.
La partida de Copa d'Or i Sot de Fontanet ha rememorat les tradicions i costums de
l'Horta de Lleida amb la representació de ‘Les Bruixes del Pont del Boc’, una proposta
teatral i lúdica, que sorgeix dels veïns i veïnes de la partida amb l’objectiu de donar a
conèixer l’antic pont romànic del Boc de Biterna. “Les Bruixes del Pont del Boc” ha estat
una bona oportunitat per passejar per les partides de l’Horta de Lleida, compartir el
Xoperal del Tòfol, amb actors, artesans, bruixes, tastar vi i sopes de farigola, olorar herbes
curatives i sabons, passejar il·luminant la fosca nit amb les torxes, en processó, fins a
descobrir el pont del Boc de Biterna, al camí vell d’Albatàrrec i sobres les aigües del rierol
de La Femosa.
Els veïns de la partida de Copa d’Or representen la vella història (basada en les caceres
de bruixes que van tenir lloc a la zona) de l’acusació de bruixeria, judici i condemna d’un
grup de dones que practicaven medicina natural. La festa va néixer amb la intenció de
reivindicar racons com el pont del Boc de Biterna (S. XVI), on explica la llegenda que les
bruixes es reunien per celebrar el solstici d’estiu. Un punt pràcticament desconegut fora
de l’Horta fins que els veïns li van donar fama amb aquesta jornada lúdica i alhora
reivindicativa. Així, la representació surt del pont i segueix pel camí vell d’Albatàrrec en
direcció al local social de Copa d’Or fins a arribar a la passarel·la on té lloc l’apoteòsic
final, amb el desenllaç del judici de les bruixes. Més de 160 persones de totes les edats
han participat en la creació i la representació de l’espectacle, que des de fa algunes
edicions també s’acompanya d’un mercat d’oficis i marionetes i un sopar medieval.
Bibliografia

La partida Copa d’Or i Sot de Fontanet escenifica la llegenda de “Les Bruixes del Pont del
Boc”. La Mañana. El Diari digital de ponent. 08 d’octubre 2016.
“Les Bruixes del Pont del Boc”. Associació de la Festa Moros i Cristians de Lleida.

Actuacions finca

La sèquia ha patit successives transformacions conservant les restes de l’embocadura,
actualment localitzades i visibles des de la llera del riu sota el Pont de Pardinyes.
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Altres denominacions CA L’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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de la Palma, 19

Coordenades UTM x = 301932
y = 4609663

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS
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Entorn protecció

Superfície

Sostre
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2098303CG0029G

Localització
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Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0504

Nº reg/cat.

026.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segles XV-XVI)

Cronologia

S. XVI

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a l'inici de l'eixamplament del terç mig del carrer
de la Palma, enfront de la plaça de Sant Antoni Maria Claret.

Context

L’antiga Casa Cerveró està edificada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés des del número 19 del carrer de la Palma. La casa està situada a inici de
l’eixamplament del carrer de la Palma donant façana principal a la plaça del Sant Antoni
Maria Claret. La façana posterior dona al carrer dels Llopis. L’edifici està bastit en el
conjunt d’illes encaixades entre el conjunt de l’església de sant Llorenç, l’antic convent dl
Roser i la Seu Nova.

Elements

Edifici de planta poligonal, de planta baixa i tres pisos amb coberta a dues vessants de
teula ceràmica tipus aràbiga. A l’alçada de l’edifici, el carrer de la Palma gira modificant
lleugerament la seva direcció i la planta i façana de l’edifici s’emmotlla al canvi de direcció
del carrer en aquest punt.
Des del seu origen, aquest casal ha estat successivament modificat. A la planta baixa de
la façana principal, es conserven restes de l’antiga composició d’aquest palau. La planta
baixa obre a través de tres portes de llinda plana, dues que comuniquen amb els locals
comercials i la tercera, més petita, que dona accés als habitatges. La porta situada a la
banda nord de la casa està custodiada per un arc de mig punt adovellat sobre
dimensionat. Al seu costat, situades a l’extrem del parament, es conserven dues obertures
de característiques singulars que haurien format part d’anteriors moments compositius. A
la part superior, una finestra de llinda plana encaixada en els carreus de pedra i protegida
per una reixa de barrot de ferro forjat. Aquesta finestra talla l’arc adovellat, per qual cosa
formaria part d’un moment compositiu posterior. Sota la finestra apareix una obertura de
dimensions més reduïdes d’arc rebaixat, protegida també amb reixa de ferro forjat. Els
carreus que configuren la finestra encaixen perfectament amb la disposició de l’arc
adovellat de la porta, per qual cosa es podríem assegurar que aquestes dues obertures
formarien part d’un mateix moment constructiu, on ben segur, el nivell del carrer hauria
estat més baix.
Tota la planta baixa conserva els antics carreus de pedra ben escairats, amb algun tram
revestit per nous materials. A la banda sud de la planta baixa de la façana principal, es
troben dues finestres d’arc pla amb emmarcament motllurat molt simple propis del
moment inicial de la construcció, les qual haurien donat llum al despatx D’Onofre Cerveró.
Les finestres flanquegen una làpida amb una inscripció d’època romana, situada a nivell
de les lloses dels balcons superiors. En aquest tram de parament s’evidencien les
cicatrius de les successives reformes, on romanen les llindes, trencaaigües i part dels
marcs d’aquestes dues finestres de l’edifici original, de motllurat senzill però acurat, que
permetien la il·luminació del gabinet d’Onofre Cerveró.
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Damunt la planta baixa, on són encara visibles els carreus de pedra ben escairats,
s’aixequen tres plantes -d’època posterior- d’obra de fàbrica arrebossada i pintada en
color clar i marró on. Cada planta obre a través de cinc balcons, distribuïts uniformement,
protegits amb baranes de barrot de ferro de disseny simple recolzades sobre potents
llosanes de pedra.
Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Palau residencial

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa Cerveró presenta bon estat de conservació

Estructura/Interior Millorable
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Cerveró com a sòl
corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les traces i
l’estructura medieval. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a1 i correspon a Zona de
Centre Històric-Subzona Residencial. Les finques que envolten el casal estan qualificades
amb la mateixa clau i la plaça de Sant Antoni Maria Claret correspon a zona verda o jardí.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, , i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
de ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais representatius rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
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funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys conservats (plens) de
paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura*.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
2.A.1) Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.*
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.*
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau R1a1) corresponent a Zona Centre Històric, Subzona Residencial
així com la qualificació de l’espai obert davant el casal qualificat de Zona verda o jardí i la
qualificació de les finques que composen la morfologia urbana més propera al bé,
identificades també com a Centre Històric.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antiga Casa Cerveró haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.
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- 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 del element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica
original de la façana.
EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal del conjunt o la construcció de noves
cobertes en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i
reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que
s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de les façanes
conservades per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat.
Qualsevol intervenció sobre la façana principal conservarà el carreuat original i les
obertures vinculades a ‘antic parament com és l’adovellat de la porta,les dues finestres
situades a la banda sud i la finestra amb arc rebaixat encaixada a la maçoneria de l’arc del
portal.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a la Casa Cerveró, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura, la plantació de vegetals que no siguin
autòctons del lloc o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn
més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial cura a la planta baixa de l’immoble, conservant les possibles restes de la
primitiva construcció del segle XVI.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el material
no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
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exigències de la legislació específica que l’afecti, contemplant la possibilitat que l’ermita
pugui ser visitable. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb solucions adequades i
d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga casa de Cerveró conserva les restes de que fou el palau entre mitgeres bastit al
segle XVI. Per acollir la residència d’Onofre Cerveró.
Onofre Cerveró fou humanista i catedràtic de l’estudi general de Lleida (Lleida, 1512Lleida 1602). Era senyor de Melons. Fou quatre vegades paer en cap. Dotà l’hospital de
Santa Maria de Lleida amb 600 ducats de renda. Cooperà amb el bisbe Antoni Agustí en
el redreç de la Universitat. Es destacà en la lluita contra el bandolerisme, contribuí a la
fundació de la Taula de Canvi de la Paeria i emprengué nombroses obres d’urbanització.
Hom degué a les seves gestions la instal·lació a Lleida de la Companyia de Jesús, amb el
seu col·legi de gramàtica i d’humanitats.
Aquest noble personatge de la ciutat també fou el responsable de la troballa, prop del
portal de Boters, de la làpida romana aplicada entre les dues finestres, on s’hi llegeix la
inscripció: AFRANIA / L L / CHROCALE / S. Aquesta làpida és el testimoniatge de la
evocació històrica de la fortalesa i lloc de defensa de Lleida des de temps dels romans.
Segons ens afirma Pere Català Roca a “Castells Catalans “ citant a Lluís Monreal i Martí
de Riquer (Vol VI. 2a. Part. Pg. 875): “La importància militar del coll de Gardeny fou ben
palesada pel maig de l’any 49 abans de Jesucrist. En la guerra civil entre César i Pompeu,
Afrani, general d’aquest darrer, hi establí el seu campament i obligà un dels més grans
estrategs que ha tingut el món a tot uns seguit d’enginyoses operacions i ràpids
moviments de legions.”
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’estructura del palau original va estar sotmès a una remunta i es va acondiciar com
edifici d’habitatges. L'interior dels baixos ha estat subjecte de reformes.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CASA DEL PANÇÀ
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de la Palma, 35
Plaça de Sant Llorenç, 3
Coordenades UTM x = 301857
Identificació al plànol
;
y = 4609728
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1999802CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1001

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge.
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

Entre els segles XVIII i XIX

Parcel.la

Accés sense dificultats. La casa té façana tant a la part alta del carrer de la Palma i a la
plaça de Sant Llorenç

Context

L’antiga Casa Pansa està edificada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés des del número 3 de la Plaça de Sant Llorenç i des del número 35 del carrer
de la Palma. La casa està situada a la banda de llevant de la plaça de Sant Llorenç,
davant les escalinates que accedeixen al temple. L’edifici està bastit en el conjunt d’illes
encaixades entre el conjunt de l’església de sant Llorenç, l’antic convent dl Roser i la Seu
Nova.

Elements

Edifici de planta quadrangular amb coberta de teula ceràmica tipus aràbiga. L’edifici
presenta planta baixa i dos pisos a la plaça de Sant Llorenç que esdevenen planta baixa i
quatre pisos per la banda del carrer de la Palma, degut al desnivell existent del terreny.
L’edifici és accessible des de les dues façanes.
La casa fou bastida entre els segles XVIII i XIX, essent dels pocs exemples d’arquitectura
popular de l’època que es conserven. La casa comunica interiorment amb el cos que dóna
al carrer de la Palma -de configuració similar però rehabilitat, arrebossat i pintatmitjançant dues escales interiors.
La façana que dona a la Plaça de Sant Llorenç, essent actualment la seva façana
principal, conserva un tram de maçoneria de carreus de pedra a planta baixa i la resta del
parament està construït amb peça de maó vist col·locada a sardinell. Actualment la planta
baixa està ocupada per locals comercials i les plantes superiors funcionen com
establiment d’hostalatge. L’accés a planta baixa es produeix a través de dues portes. La
situada a la banda de migjorn és un portal acabat amb arc d’ansa paner, mostrant un antic
brancal de carreu de pedra fins la línia d’imposta i arc construït amb maó vist col·locat a
sardinell. Al costat del portal apareix una segona porta, de llinda plana i dimensions més
reduïdes, separada del portal tan sols pel seu segon brancal construït aquest amb obra de
fàbrica revestida. Aquesta porta comunicava amb la part dels baixos ocupats per un trull
de pedra, avui encara parcialment conservat. El tram de maçoneria vista de la planta baixa
arriba fins l’alçada de la llinda d’aquesta porta, coincidint amb la línia d’imposta de l’arc. A
l’extrem nord del mur s’obre una petita finestra rectangular de factura contemporània,
oberta ja en el tram de parament d’obra de fàbrica.
La planta primera i la planta segona obren cadascuna a través de dos balconades sense
sobresortir del pla de façana. Les obertures disposen de marcs motllurats i pintats de rosat
i estan protegits amb barana de barrot de ferro. Les obertures estan cobertes amb tendals
que entorpeixen la visió de conjunt. Un ràfec de dent de serra pintat amb el mateix color
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rosat i una canal de recollida d’aigües coronen el parament i precedeixen la teulada a
dues vessants, que remata l’edifici.
La façana que dona al carrer de la Palma mostra la planta baixa revestida amb pedra i la
resta del parament amb acabat arrebossat i pintat de color rosat. Una franja pintada de
color més fosc ressegueix el nivell del sostre de cada forjat. La planta primera presenta un
balcó corregut de barana de barrot de ferro i comunica amb l’interior a través de dues
balconades. La resta de plantes obren a través de dos balcons construïts amb llosa
revestida i protegits també amb barana de barrot de ferro.
Una xemeneia metàl·lica extractora de fums circula collada per la part central de la façana
des de la planta primera fins a coberta, desvirtuant la imatge del conjunt. A la part central
de la façana hi ha un rètol metàl·lic collat al parament composat per cinc peces o lletres
que configuren el nom del local. Els aparells d’aire condicionat situats a la part interior dels
balcons, els tendals de les balconades, els rètols que anuncien el local i el feix de cables
que creua la façana a tota la seva longitud acaben de distorsionar la lectura del conjunt.
Ús actual

Comerç a planta baixa i establiment d’hostatgeria a les plantes superiors

Ús original/altres

Palau residencial

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa Pansa presenta un estat de conservació millorable

Estructura/Interior Millorable
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Pansa com a sòl
corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les traces i
l’estructura medieval. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a1 i correspon a Zona de
Centre Històric-Subzona Residencial. Les finques que envolten el casal estan qualificades
amb la mateixa clau i la plaça de Sant Llorenç correspon a zona verda urbana o plaça
identificada amb la Clau SV4.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, , i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells possibles elements de fusteria i ornamentals originals que es
conservin (serralleria de les baranes, carreuat de pedra a planta baixa, mènsules, en
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especial els elements originals de pedra).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
de ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais representatius rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys conservats (plens) de
paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura*.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
2.A.1) Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.*
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.*
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau 1H) corresponent a Zona Centre Històric, així com la qualificació
de l’espai lliure corresponent a la plaça de Sant Llorenç qualificada de Zona verda o jardí
identificada amb la Clau VJ i la qualificació de les finques que composen la morfologia
urbana més propera al bé, identificades també com a Centre Històric amb Clau 1H.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Pansa haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
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- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica
original de la façana de cadascun dels seus moments constructius.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de la façana del carrer
de la Palma, per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat
original.
Qualsevol intervenció sobre la façana que dona a la plaça de Sant Llorenç, conservarà el
carreuat original i el parament vist d’obra de fàbrica. S’analitzaran els materials
constituents dels emmarcaments de les obertures i del ràfec i s’aplicarà una solució
cromàtica que no malmeti la lectura general del conjunt.
Qualsevol intervenció sobre la façana al carrer de la Palma implicarà la retirada del
conducte metàl·lic d’extracció de fums que circula de dalt a baix del parament. Retirada
dels aparells d’aire condicionat dels balcons i estudi acurat de tots els rètols disposats a
l’edifici, per tal d’evitar la distorsió de la lectura del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antiga Casa Pansa, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura, la plantació de vegetals que no
siguin autòctons del lloc o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu
entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les seves èpoques constructives utilitzant o
recuperant els materials que la composen.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ANTIGA CASA PANSA

027.EA

L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial cura a la planta baixa de l’immoble, conservant les possibles restes medievals del
conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti, contemplant la possibilitat que l’ermita
pugui ser visitable. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb solucions adequades i
d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’estructura de la casa original ha sofert successives modificacions i remuntes. L’interior
dels baixos que podien conservar algun resta de les primitives instal·lacions, ha estat
subjecte de reformes.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE
LLEIDA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Sant Crist, 1

Coordenades UTM x = 301828
y = 4609627

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1898706CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0401

Nº reg/cat.

028.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

028.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Convent
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segles XV-XVI)

Cronologia

S. XVI

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està emmarcat pels carrers de Lluís Besa, Descalços i del
Sant Crist amb façana principal a la plaça de Sant Josep, essent practicable per una
entrada localitzada en aquest darrer carrer

Context

L’antic convent de Sant Josep i Casa de la Misericòrdia està situat en el bell mig del nucli
urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés principal des del número 2 de la plaça de Sant
Josep. L’antic convent de Sant Josep ha estat rehabilitat, havent substitut gran part de les
seves estructures originals per procedir a la instal·lació del Museu Diocesà i Comarcal de
Lleida. El conjunt del convent ocupa l’extrem nord-est de la illa limitada pels carrers de
Lluís Besa, carrer dels Descalços vinculada a la plaça de Sant Josep, carrer del Sant
Crist, Rambla d’Aragó i carrer del Governador Montcada.

Elements

De l’antic convent resten dempeus dos murs oberts als carrers de Lluís Besa i dels
Descalços que configuren les façanes situades a l’extrem nord est del conjunt. Edifici de
planta baixa i dos plantes pis amb coberta plana. La planta baixa presenta un basament
revestit amb pedra i la resta del mur està construït amb maçoneria arrebossada i pintada
de blanc. Una motllura de pedra de secció quadrangular ressegueix tota la longitud de les
façanes a nivell de cada forjat. Ambdós murs estan ordenadament perforats per senzilles
finestres rectangulars de llinda plana amb brancalada i ampit de carreu de pedra. Una
cornisa motllurada de pedra corona els paraments. La cantonada configurada per
ambdues façanes mostra una cantonera de carreu de pedra.
La façana nord conserva l’antic portal de llinda plana amb brancalada de pedra
motllurada. Seguidament es troba la part corresponent a la façana de l’antiga església.
Lleugerament sobresortida i oberta a la plaça de Sant Josep, hi ha la façana de l’església
del convent, emmarcada per dues pilastres i rematada per un frontó triangular. El
parament presenta un acabat arrebossat pintat de blanc. L’accés al temple es produeix a
través d’un portal de llinda plana amb brancalada i frontó circular motllurat de pedra. A la
llinda del portal es pot llegir, gravat a la pedra, “ESGLESIA DE SANT JOSEP” entre dues
creus. Sobre el portal apareix un òcul cec amb motllura de pedra perimetral.
L’interior, conservat en part, forma part de l’espai expositiu del museu, on s’hi poden
identificar tres naus separades per arcs de mig punt -la central més ampla que la resta i
coberta amb volta de llunetes-, el cor, dues tribunes al transsepte i la testera quadrada d’obra nova, presidida per una obertura on el seu disseny genera una creu que evoca
l’antic ús de l’emplaçament-. Cal destacar que es conserven decoracions pictòriques a
part de la volta, a la falsa cúpula del creuer i als murs i petites cúpules amb llanterna que
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s’han conservat a un parell de capelles laterals.
La part de nova planta la formen dues compactes construccions de pedra blanca aplacada
bastides a l’oest de l’església, amb les façanes enfrontades generant una petita plaça
accessible tant des del carrer dels Descalços com a través de les escales del costat
oposat. El petit cub exempt acull les exposicions temporals, i tan sols és perforat per la
porta d’accés i pel moll de càrrega a la part més baixa; per bé que també és accessible
des de l’interior del museu a través del pas subterrani que travessa la plaça, uneix els dos
edificis i aprofita el desnivell de la finca per acollir els magatzems del museu. A l’altre
costat de plaça i adossat a l’antic convent mitjançant un mur de vidre protegit per tela
metàl·lica, s’aixeca un gran prisma dels mateixos materials i de pell pràcticament llisa a
excepció de les portes d’accés i unes sòbries finestres horitzontals i verticals obertes en
punts concrets. Aquest edifici és la zona lluminosa del museu, on hi ha les oficines i els
serveis, i a través del qual es pot accedir a l’exposició -sensiblement més fosca-, de dues
plantes i semisoterrani comunicats per un ascensor i dues escales, de les quals la
principal és adossada al mur occidental de l’església, on s’hi observen uns arcs de mig
punt de maó, probablement restes del claustre del convent.
Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Convent

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic convent de Sant Josep com a
sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós. La
majoria de finques més properes a l’immoble també estan qualificades amb Clau R1
corresponent a Zona de Centre Històric de la ciutat.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures i coronaments originals, o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Museu de
Lleida Diocesà i Comarcal, corresponents a la formalització de les façana en relació amb
els panys plens de paret.
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1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (basament de pedra,
emmarcament de carreus de les finestres i antic portal d’accés, motllures i coronament).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures (practicables o
cegades), excepte si per la rehabilitació s’ha convertit la façana en un ens autònom.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, i
dins d’ella especialment la nau de l’antiga església i capelles laterals, amb les seves
cúpules i llanternes, i mur amb arcs remarcats, incorporats com elements museístics en la
seva rehabilitació.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els interiors,
especialment integrant la seva rehabilitació com a Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals, o
derivades de la seva rehabilitació com a Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, afectant a
la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura originals de l’edifici, o derivats de
la seva rehabilitació com a Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, a fi i efectes de la seva
recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
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3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau EC del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé qualificats amb Clau
R1corresponent a la Zona de Centre Històric de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic convent de Sant Josep i Casa de la
Misericòrdia haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
RESTES DE L’ANTIC CONVENT DE SANT JOSEP I DE LA
CASA DE LA MISERICÒRDIA

028.EA

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original -i dins d’ella especialment la façana
conventual, la nau de l’antiga església i capelles laterals, amb les seves cúpules i
llanternes, i mur amb arcs remarcats-, com a allò que va aportar la seva rehabilitació com
a Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. En qualsevol posterior intervenció, es faran diferents cales en el
revestiment de la façana del carrer de Lluís Besa i carrer dels Descalços, per poder
determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antiga Casa Pansa, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre els cossos conservats de
l’antic convent i l’església, es faran intentant conservar, en lo possible, la lògica dels
espais conventual originals.
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L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’any 1589 el Consell de la Ciutat va autoritzar l’establiment dels Carmelites Descalços a
la Ciutat de Lleida d’acord amb la proposta anys enrere per fra Joan Roca, provincial
d’aquesta ordre. El mateix any varen adquirir una casa al carrer dels Cavallers, on està
actualment la capella dels Dolors, amb la finalitat d’establir-s’hi provisionalment. La
primera comunitat estava formada per frares procedents de les cases de Mataró i Tàrrega.
Aquell primer convent no reunia les condicions adequades per la seva activitat, era petit i
patia greus deficiències. Varen intentar ampliar-lo, però més endavant varen PETXINA un
altre lloc on aixecar un nou edifici. El lloc el varen trobar prop l’església de Sant Llorenç i,
a pesar de les dificultats econòmiques que patien, varen adquirir els terrenys i es va iniciar
la construcció del nou convent. L’any 1595 ja havien aixecat les dependències principals i
es varen traslladar a la nova casa.
La Guerra dels Segadors afectà de ple a la construcció del convent. L’any 1641, en el
convent de Sant Josep tan sols quedaren tres religiosos mentre les seves dependències
estaven ocupades militarment. A pesar de l’estat en que quedà l’edifici un cop fora els
militars, encara va poder donar aixopluc a les monges del convent de santa Clara,
convent que havia estat afectat de ple durant els episodis bèl·lics.
Un cops recuperats de la guerra, l’any 1664 es va impulsar la reconstrucció dl convent i
l’ampliació de l’església. Un cop reparat, el convent va estar altre cop danyat per la Guerra
de Successió. El lloc va ser saquejat i els frares exclaustrats. Un cop passat aquest
episodi, els carmelites varen restaurar altre vegada el convent, a pesar de les penúries
econòmiques que passaven.
L’any 1810, amb la Guerra de la Independència, el convent va ser ocupat militarment i
l’any 1835 amb la desamortització va ser exclaustrat de manera definitiva i la propietat va
passar a mans públiques. Posteriorment va passar a ser la seu de la Casa de la
Misericòrdia.
Va patir els efectes de la Guerra Civil, convertint-se en hospital militar. Posteriorment
l’edifici va ser novament restaurat i va continuar la seva activitat assistencial fins que, l’any
2003 varen començar les obres d’enderroc de bona part del convent per aixecar el nou
Museu de Lleida, inaugurat l’any 2007.
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Actuacions finca

L’actual edifici es va bastir en el bell mig de la Ciutat de Lleida a finals del segle XVI i
principis del XVII. Reconstruït després de la Guerra de la Independència i de la Guerra
Civil. L’any 2007 es va inaugurar la reconversió de l’antic convent en Museu Diocesà i
Comarcal de Lleida, conservant bàsicament l’antiga església conventual i cossos situats a
la cantonada nord-est del conjunt.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CONVENT DE SANT ANASTASI /
TEATRE MUNICIPAL JULIETA
AGUSTÍ
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Sant Anastasi, 1
Carrer del Governador Montcada, 2
Coordenades UTM x = 301894
;
Identificació al plànol
y = 4609518
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1997701CG0019F
1997702CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós
SE0_Equipament públic Reserva
sense ús assignat

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0201

Nº reg/cat.

029.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Convent
Estil i Època

Barroc / Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

Cronologia

1676- 1705

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici -aïllat- té l'entrada principal oberta a la plaça de l'Hort de
Santa Teresa

Context

L’antic convent de Santa Teresa està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de
Lleida, amb accés principal des del número 1 del carrer de Sant Anastasi. El conjunt del
convent ocupa la illa limitada pels carrers dels Obradors, carrer de Sant Anastasi, el carrer
de les Carmelites i la plaça de l’hort de Santa Teresa. El carrer de Sant Anastasi i un tram
del carrer de les Carmelites donen a una façana lateral de la Catedral Nova. Degut al gran
desnivell del terreny en aquest punt, aquest trams de vial circulen per un nivell més elevat
que la zona veïna on està bastit el conjunt cardenalici.

Elements

Bastit en pedra actualment arrebossada i pintada de groc, el conjunt està configurat per
una sèrie de volums de diferents alçades, amb coberta inclinada de teula ceràmica tipus
aràbiga, que no trenquen l’harmonia compositiva ni l’austeritat d’una construcció que
oscil·la entre dues i quatre alçades per salvar el desnivell del solar. Conjunt conventual de
planta quadrangular, amb pati interior i església situada en el seu extrem més
septentrional amb façana al carrer de Sant Anastasi. Aquesta façana també conserva
l’antic accés al convent, configurat per un simple portal d’arc rebaixat construït amb pedra.
Sobre el portal hi ha una petita làpida barroca, difícilment intel·ligible, on àngels i motius
vegetals flanquegen la data de construcció i el nom del primer promotor, Francesc Pastor i
Piñana. Aquesta porta actualment és l’accés a l’Espai 3 del Teatre de l’Escorxador, mentre
que l’actual entrada al conjunt es troba a la plaça de l’Hort de Santa Teresa. La façana de
l’església és de composició simple, coronada per un frontó motllurat amb un petit òcul en
el timpà. L’accés es produeix a través d’una porta de llinda plana amb emmarcament de
carreu de pedra. Sobre el portal, a eix amb la composició, apareix una obertura vertical
rectangular emparedada.
La façana que dona al carrer dels Obradors és pràcticament cega i tan sols té alguna
obertura en el seu extrem nord.
L’accés actual al conjunt es produeix per la façana que dona a l’antic hort del convent,
convertit actualment en plaça pública de lliure accés a través d’una porta de reduïdes
dimensions i llinda plana, protegida per una marquesina de vidre i situada en el centre del
parament. En aquest punt, la diferència d’alçada entre ambdues bandes de la plaça
–carrer dels Obradors i carrer de les Carmelites-, permet diferenciar dos volums a partir de
l’eix que traça la porta, per bé que la homogeneïtat és la tònica dominant en un mur llis,
rítmicament perforat per finestres amb tancaments de fusta i sense cap ornament a
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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excepció de les reixes de la planta baixa i primer pis. Des de la porta d’accés, una escala
baixa fins el carrer de les Carmelites.
La façana al carrer de les Carmelites presenta planta baixa, dues plantes pis i planta sota
coberta i està composada amb finestres de geometria simple sense cap ornamentació. La
planta baixa obre a través d’un conjunt de finestres rectangulars d’arc rebaixat i protegides
amb reixa de barrot de ferro. Les dues plantes pis obren a través de set finestres cada
planta, rectangulars i de llinda plana i la planta sota coberta obre a través de tres petites
obertures.
L’interior, completament reformat, encara conserva -en un estat de necessària millora- el
claustre, de planta quadrada, petites dimensions i dues alçades. Al centre s’hi aixeca un
pou d’obra arrebossat, decorat amb rajoles aplicades i coronat per un Crist en pedra corresponent a reformes de la postguerra-, mentre que a cada costat s’obren arcades de
mig punt a la planta baixa -part convertides en finestres i portes a base de precaris
tancaments de fusta i part cegades amb vidre gelat degudes a la darrera intervenció- i tres
finestres quadrades per costat a la planta superior, que al flanc est esdevenen una triple
balconada amb llinda i baranes de fusta no sobresortides. Un ràfec de dent de serra
precedeix la teulada que cobreix el conjunt, que no oculta l’espadanya de maó vist
aixecada al nord. L’espadanya presenta una doble arcada de mig punt separada de l’òcul
del nivell superior per un ràfec de rajola valenciana i un voladís de maó. El conjunt està
coronat per un acabament de línia corba semicircular i una esfera.
De menor superfície però de gran interès com a vestigi, un petit celobert a l’extrem est
corresponent a la cantonada dels carrers de St. Anastasi i Carmelites, de la que només el
separa el mur conventual, és testimoni de la primitiva configuració del conjunt abans de
reformes urbanístiques possiblement degudes a la implantació de la Catedral. Aquest
celobert mostra en els seus paraments restes d’una portalada molt significativa i de traçats
de fàbrica mural que requereixen un seguiment arqueològic i una adequada rehabilitació.
Quant a les cel·les i passadissos d’accés -de poca dimensió, en articulació confusa i
d’escassa qualitat constructiva- són una part interessant però de difícil integració en la
necessària readaptació i consolidació de l’immoble, però exigeix ésser respectada en la
seva relació amb l’exterior pel que fa a les obertures -car un dels valors de l’element a
nivell exterior és la percepció de la tipologia de convent de clausura-, i a circulació i
amplitud de les crugies en el seu interior, sense forçar la fragmentació constructiva.
En la part del conjunt soterrat o semi-soterrat apareix una sitja o dipòsit que hauria
d’estudiar-se per poder avaluar llur interès i possible museïtzació.
L’espai de l’església -que necessàriament s’hauria de recuperar en futures actuacionsquedà molt malmès en la seva reconversió com sala teatral. Les fileres de seients i la
seva disposició a tocar les parets no permeten percebre l’espai de la nau i la portalada
exterior. De l’església desataquen els esgrafiats i les pintures dl cimbori. Darrere el fons
de l’actual escenari es conserva un mural del màrtir Sant Anastasi pintat als anys 60 per
l’artista targarí Jaume Minguell. L’escenari actual oculta el mural i desfigura el presbiteri,
fet que considerem precisa d’un replantejament dels usos.
Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Convent

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

Millorable

Estructura/Interior Millorable
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic convent de Santa Teresa
com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els
plànols amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós. La majoria de finques més properes a l’immoble estan qualificades amb la
mateixa clau i amb Clau R1 corresponent a la Zona de Centre Històric de la ciutat. L’espai
públic corresponent a l’antic hort queda qualificat com a Plaça amb la clau SV4.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa. (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
1.A.2) Totes les obertures, coronaments i teulades originals, que configuren la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, originals o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa.
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals (frontó, encerclament petri d’obertures, escut,
espadanya), originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C-. ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA:
1.C.1. Els panys de paret, els pilars, la volta, la cúpula, l’absis i el nucli del presbiteri amb
el retaule -ara lamentablement ocult però que cal recuperar en futures intervencions-,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C.2) La configuració de l’àmbit, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa -i en especial la seqüència de la nau des de la porta d’accés al presbiteri-,
intentant recuperar en futures intervencions el màxim de la percepció espacial unitària de
l’antiga església -ara desvirtuat per la graderia teatral-.
1.D. ÀMBIT DEL CLAUSTRE
1.D.1) Els quatre panys que configuren el claustre, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, a base d’arcs de mig punt en planta baixa i finestres
quadrades en la primera planta, excepte al flanc est que esdevenen una triple balconada
amb llinda i baranes de fusta no sobresortides.
1.D.2) El ràfec de dent de serra, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa, que precedeix la teulada que cobreix el conjunt.
1.D.3) L’espadanya, original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa, de
maó vist aixecada al nord, amb una doble arcada de mig punt separada de l’òcul del nivell
superior -rematat per una semiesfera- per un ràfec de rajola valenciana i un voladís de
maó.
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1.D.4) La configuració de l’àmbit interior original o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, mantenint la percepció espacial unitària de l’antic clos conventual.
1.E-. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS:
1E.1) El petit celobert al nord-est, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa, de gran interès com a vestigi, corresponent a la cantonada exterior dels
carrers de St. Anastasi i Carmelites de la que només el separa el mur conventual, i en els
seus paraments restes d’una antiga portalada i de traçats de fàbrica mural que
requereixen un seguiment arqueològic i una adequada rehabilitació.
1.E.2) Del que es conserva de les antigues cel·les, passadissos i altres dependències
conventuals, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, -degut a
la seva articulació confusa i escassa qualitat constructiva- només cal mantenir en línies
generals allò de la distribució primitiva que garanteixi la lliure connexió entre els espais
interiors i el claustre, mantenint rigorosament les obertures amb tota la seva potencialitat
ambiental. Igualment cal assegurar respecte l’exterior del carrer la permanència de les
severes obertures de finestres amb plena virtualitat, reforçant la plàstica de paraments
composats cara a la ciutat, i remarcant sense afegits ni manipulacions la seva condició
d’edifici de clausura.
1.F-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
El cromatisme, l’acabat material i textura de les façanes exteriors i dels àmbits interiors,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (panys plens de paret,
teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments petris, arrebossats i esgrafiats).
2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa (sense poder afegir noves
obertures en el pla de façana).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, teulades i coronaments,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, que configuren la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements ornamentals originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa (frontó, encerclament petri
d’obertures, escut, espadanya).
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de l’edifici,
original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C- ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
2.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys de paret, els pilars, la volta, la
cúpula, l’absis i el nucli del presbiteri amb el retaule -ara lamentablement ocult però que
cal recuperar en futures intervencions-, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa.
2.C.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració de l’àmbit original o derivat
de la seva evolució tipològica més significativa –especialment la seqüència de la nau des
de la porta d’accés al presbiteri-, intentant recuperar en futures intervencions el màxim de
la percepció espacial unitària de l’antiga església -ara lamentablement desvirtuat per la
graderia teatral-.
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2.D. ÀMBIT DEL CLAUSTRE
2.D.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els quatre panys que configuren el
claustre, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, a base d’arcs
de mig punt en planta baixa i finestres quadrades en la primera planta, excepte al flanc est
que esdevenen una triple balconada amb llinda i baranes de fusta no sobresortides.
2.D.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi el ràfec de dent de serra, original o derivat
de la seva evolució tipològica més significativa, que precedeix la teulada que cobreix el
conjunt.
2.D.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi l’espadanya, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, de maó vist aixecada al nord, amb una doble arcada
de mig punt separada de l’òcul del nivell superior -rematat per una semiesfera- per un
ràfec de rajola valenciana i un voladís de maó.
2.D.4) Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració de l’àmbit interior original o
derivat de la seva evolució tipològica més significativa, mantenint la percepció espacial
unitària de l’antic clos conventual.
2.E. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS
2.E.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el petit celobert al nord-est, original o
derivat de la seva evolució tipològica més significativa, de gran interès com a vestigi,
corresponent a la cantonada exterior dels carrers de St. Anastasi i Carmelites de la que
només el separa el mur conventual, i en els seus paraments restes d’una antiga portalada
i de traçats de fàbrica mural que requereixen un seguiment arqueològic i una adequada
rehabilitació.
2.E.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi la part de la distribució primitiva, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, que garanteixi la lliure connexió
entre els espais interiors i el claustre, mantenint rigorosament les obertures amb tota la
seva potencialitat ambiental. Igualment respecte l’exterior del carrer tot allò que no
correspongui o agredeixi les severes obertures de finestres que s’han de conservar amb
plena virtualitat.
2.F-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura de les
façanes exteriors i dels àmbits interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa (panys plens de paret, teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments
petris, arrebossats i esgrafiats).
2.G. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.G.1) Fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.G.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
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les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé qualificats amb Clau R1
corresponent al Centre Històric de la ciutat i SV4 de la plaça dels Horts.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic convent de Santa Teresa haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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.
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- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment les
façanes exteriors amb predomini de plens i severes obertures de finestres que reforcen la
plàstica i tipologia pròpies de la seva condició d’edifici de clausura, l’àmbit del claustre,
l’espai interior de l’antiga església i el petit celobert al nord-est com a vestigi que inclou un
vell mur conventual exterior i -en els seus paraments- restes d’una antiga portalada i
traçats de fàbrica mural.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció de noves cobertes en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. En qualsevol posterior intervenció, es faran diferents cales en el
revestiment de la façana exterior del conjunt per poder determinar el material, dosificació i
cromatisme del seu acabat original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic convent de Santa Teresa, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la plaça per
evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre els cossos conservats de
l’antic convent i l’església, es faran intentant conservar, en lo possible, la lògica dels
espais conventual originals.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
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etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El 5 de Març de 1673 el prior dels frares descalços demanava a la Paeria lloc i auxili per
fundar el convent de monges carmelites descalces. A canvi de que l'església fos dedicada
a St. Anastasi, la Paeria concedí 500 escuts. La generositat del canonge Francesc Pastor
també hi va contribuir. El convent es va construir entre els anys 1676 i 1705. Durant la
Guerra de Successió, la Guerra d'Independència i la Guerra Civil, les monges van haver
d'abandonar el convent i l'edifici es va destinar a diferents funcions (hospital, centre d'asil
de refugiats etc.) Greument afectat i deshabitat en la Guerra Civil, es reparà en temps de
postguerra i tornà a acollir les monges fins als anys vuitanta quan la comunitat es traslladà
a la Caparrella i l’edifici va tancar les portes. L’edifici va passar a ser propietat municipal i
s’hi instal·là el Conservatori Municipal de Música fins l’any 1994, i finalment, el 23 de març
de 2000, s'inaugurà la rehabilitació de l'església com a teatre. Un projecte de Francesc
Arola reconvertí l’antic convent primer en el conservatori municipal i després en la seu del
Centre de Titelles.
Actualment és un espai teatral vinculat al Teatre Municipal de l'Escorxador. El 3 de maig
de 2013 va rebre el nom de Teatre Municipal Julieta Agustí en homenatge a la creadora
del Centre de Titelles de Lleida.
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Actuacions finca

L’actual edifici es va bastir en el bell mig de la Ciutat de Lleida a finals del segle XVI i
principis del XVII. Reconstruït després de la Guerra de la Independència i de la Guerra
Civil. L’any 2007 es va inaugurar la reconversió de l’antic convent en Museu Diocesà i
Comarcal de Lleida, conservant bàsicament l’antiga església conventual i cossos situats a
la cantonada nord-est del conjunt.
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Altres denominacions ORATORI DE NOSTRA SENYORA
DELS DOLORS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer dels Dolors, 1

Coordenades UTM x = 302059
y = 4609676

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2199805CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0106

Nº reg/cat.

030.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Oratori
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

1724-1737

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'oratori es troba al terç inferior del carrer de Cavallers.

Context

L’oratori de Nostra Senyora dels Dolors o oratori dels Dolors amb l’antiga casa de la
Germandat o Congregació, està edificat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés principal des del número 26 del carrer dels Cavallers i també amb accés lateral
des del carrer dels Dolors número 1. El conjunt de l’oratori està situat davant l’antic
convent del Roser, a la banda de ponent de la plaça del Seminari Vell, bastida a redós del
Turó de la Suda.

Elements

L’oratori es va projectar amb la idea d’hostatjar en un mateix lloc l’Oratori i la Casa de la
Germanor de la Reial, Venerable i Molt Il·lustre Congregació de Nostra Senyora dels
Dolors de la Ciutat de Lleida. La casa de la Germanor és un volum de planta allargassada
adossat a l’oratori per la seva banda de migjorn i configura la cantonada del conjunt amb
el carrer dels Dolors. El tractament dels dos cossos confereix al conjunt un tractament
unitari, tot i que es diferencien clarament els dos volums.
El congregant Francesc de Cubells, que havia estat veguer del rei amb els Àustries, va
donar uns patis i diverses cases per la construcció de l’oratori de la congregació. L’edifici
es va construir entre 1724 i 1737.
La façana, igualment que la resta de l’edifici, és força sòbria i està realitzada amb dos
materials: la part inferior de la façana principal i algun tram de la façana lateral del conjunt,
construïda amb carreus de pedra sorrenca ben escairats, i la resta amb maó vist.
L’oratori és d’una sola nau, de planta rectangular amb façana al carrer dels Cavallers i
coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga. Aquesta façana incorpora part
de la façana d’un antic casal del segle XIV construïda amb carreuat de pedra, que
configura la seva part inferior. Aquest tram de pedra inclou tres obertures d’arc de mig
punt adovellades, una de central que configura el portal d’accés i una de més petita a
cada banda. Les dues obertures laterals actualment estan aparedades i configuren
l’emmarcament d’una superfície arrebossa, on hi són instal·lats un plafó de ceràmica
vidriada amb la imatge del Cor de Maria amb les set espases clavades, que representen
els set Dolors de la Mare de Déu des del seu naixement fins a la mort. Per sobre
l’adovellat del portal, comença el parament d’obra de fàbrica vista, construït amb maó
ceràmic manual col·locat de pla. Aquesta part de parament està flanquejat per una pilastra
a cada extrem sobresortida del pla de façana acabades amb capitell a la seva part
superior, tot construït amb el mateix material ceràmic. La part central del parament acaba
amb un frontó de perfil corb acabat amb cornisa simple que, junt amb els capitells, i una
creu, completa el coronament de la façana.
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Situat a eix del portal, apareix una placa amb la iconografia dels Dolors i seguidament un
nínxol que allotja una còpia de la imatge original de Ramon Corcelles, una obertura de
llinda plana tancada per un vitrall i un òcul que completa la part superior de la composició.
A l’interior, la capella està formada per una sola nau d’obra arrebossada i pintada coberta
amb volta de llunetes sobre arcs de mig punt acabats en senzilles mènsules als murs
laterals. En els murs de la nau es varen obrir quatre nínxols per habilitar quatre capelletes
laterals dedicades a la Soledat, al Sant Crucifix, a la Verge del Carme i a Sant Jordi. El
presbiteri és elevat i assenyalat per la volta de quart d’esfera acabada a mode de petxina.
La il·luminació natural a l’interior de la nau prové de les finestres obertes a les llunetes de
la volta i de l’òcul i el vitrall de la façana principal, oberts sobre el cor recolzat sobre un arc
rebaixat damunt del cos d’entrada. El presbiteri està rematat per un cambril amb la imatge
de la Mare de Déu dels Dolors, obra de l’escultor Josep Companyà (1943), copiada de la
imatge original del segle XVIII que es va perdre, juntament amb tota la imatgeria del
temple, en un incendi l’any 1936.
A la part darrera de l'oratori hi ha una senzilla espadanya amb dues finestres, una dalt de
l'altra. Baix de les dues finestres es conserven encara el que pensem que son els
sistemes de repic de les dues antigues campanes. Originalment l'espadanya comptava
amb dues campanes com es pot observar encara a través dels canals del mur, i en la
instal·lació original per al toc manual. No sabem el moment en el qual van desaparèixer
(potser la guerra), però s'ha tornat a instal·lar a la finestra de baix (i més gran) una
campana de nova fundició fosa per Portilla Hermanos. A la campana li baixa una corda
des del batall per al repic manual des d'algun punt de la capella.
Ús actual

Oratori

Ús original/altres

Oratori

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a l’oratori presenta bon estat de conservació. Les
parcel·les sense edificar immediates a la finca, confereixen al conjunt una imatge
degradada del lloc

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’oratori de Nostra Senyora dels
Dolors com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica
en els plànols amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós. Les finques situades al carrer dels Cavallers més properes a l’oratori estan
qualificades com a zona de centre de la Ciutat, especialitzada en activitats terciàries i en
l’ús eminentment comercial, identificades en plànol amb la Clau R1a2.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
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1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició), conservant les dues
fases constructives amb el seu material constituent original: carreus i obra de fàbrica.
1.A.2) Tots les obertures, el nínxol-capella i coronaments originals, corresponents a la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, i en especial els tres
arcs inferiors de la zona d’accés
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals (pilastres, encerclament petri
d’obertures i motllures, vitrall de tancament).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1. C. ÀMBIT INTERIOR
Els espais interiors originals del temple, la nau, el nucli del presbiteri amb el retaulecambril, les petxines i les balustrades, el pla dels panys de paret, les capelletes, la volta i
el cor.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals en pedra i maó de la façana exterior, i
l’enguixat i pintura dels àmbits interiors del temple.
2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
2.A.1) Tot allò que hagi canviat els panys plens de paret.
2.A.2) Tot allò que hagi canviat les obertures, el nínxol-capella i coronaments originals,
corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, i en
especial els tres arcs inferiors de la zona d’accés (sense poder-ne afegir de nous, ni
tampoc ornamentacions alienes a la disposició original -com ara la de l’oclusió recent
dels arcs laterals menors i l’addició de motius amb ceràmica vidrada-, tendals, elements
de protecció solar, rètols, instal·lacions o aparells).
2.A.3) Tot allò que hagi canviat els elements ornamentals originals (pilastres,
encerclament petri d’obertures, motllures).
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que hagi canviat la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, i els elements infraestructurals i d’instal·lacions
(antenes, aparells de climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització
original del conjunt, etc.).
2.C-. ÀMBIT INTERIOR
1.C.1-. Tot allò que hagi canviat els espais interiors del temple, la nau, el nucli del
presbiteri amb el retaule-cambril, les petxines i les balustrades, el pla dels panys de paret,
la volta i el cor.
1.C.2-. Tot allò que cal substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
1.C.3-. Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc.-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva original del conjunt, sense que això sigui obstacle per a poder
emprar nous llenguatges artístics.
1.D-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que hagi canviat el cromatisme, l’acabat material i textura originals de la façana
exterior (panys plens de paret de pedra, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels
àmbits interiors del temple.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SEp4, correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós, així com la qualificació de les finques que composen la morfologia urbana més
propera al bé, qualificades com a centre de la Ciutat, especialitzada en activitats terciàries
i en l’ús eminentment comercial, identificades en plànol amb la Clau R1a2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar l’oratori de Nostra Senyora dels
Dolors amb el Nivell 2 de protecció degut al valor històric, social i
arquitectònic de l’edifici. Aquest bé, degut a les seves característiques
històriques i arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre
a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a
document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una congregació que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de
Lleida. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels
valors socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials i
paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’oratori de Nostra Senyora dels Dolors haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’oratori, i especialment la
disposició exterior de la façana, amb tots els seus elements, i l’àmbit interior, remarcantne la nau, el nucli del presbiteri amb el retaule-cambril, les petxines i les balustrades, el
pla dels panys de paret, la volta i el cor.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció d’una nova coberta
en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de conservar les restes muraries de
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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l’antic palau del segle XIV.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’oratori, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la nau s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La congregació dels Dolors de Lleida va ser fundada l’any 1717 i de seguida va sorgir la
necessitat de posseir una capella que permetés portar a terme les seves funcions. Fins
aleshores, però, la congregació no comptava amb cap seu fixa i, per tant, desenvolupava
la seva activitat a diverses esglésies de la ciutat, com ara la capella de l’antic Hospital de
Santa Maria o el convent de Roser.
El congregant Francesc de Cubells que havia estat Veguer del Rei a l’època dels Àustries
va donar uns patis i algunes cases per construir-hi l’oratori de Nostra Senyora dels Dolors.
La primera pedra es va col·locar l’any 1724 i dotze any més tard, el 9 d’abril de 1737, En
Gregori Galindo, bisbe de Lleida i congregant va beneir solemnement l’oratori i li va
concedir jurisdicció exempta i altres privilegis a la Congregació. Un decret aprovat el
novembre de 1737, atorgava la facultat per enterrar als congregants en el recinte i patis
de l’oratori. Molts varen ser els que volien quedar-se prop la Mare de Déu. Alguns ho
varen aconseguir i encara, avui en dia, reposen sota el cambril o presbiteri.
Amb la Guerra Civil, l’any 1936 l’oratori va ser incendiat i es va perdre tot el patrimoni de
imatges i altars. Des de llavors una ininterrompuda labor de recuperació i restauració li va
retornant lentament l’esplendor del passat. La imatge de la Mare de Déu també es va
cremar. La imatge primitiva del segle XVIII va ser tallada en fusta per l’escultor de
Barcelona, Joan Sáez. Tan sols es va salvar la Corona, el Cor traspassat amb les
espases i la majoria de brodats del mantell, gràcies a l’abnegació i valentia de varies
famílies de confrares. L’any 1943 la reproducció va ser solemnement entronitzada en el
cambril, també restaurat. La imatge continua rebent, des de llavors, l’afecte i la
contemplació de tothom que visita l’oratori, que en dies excepcionals o a petició particular
poden accedir al cambril per oferir-li personalment les oracions.
Cada any, el Diumenge de Rams surt de l’oratori la Processó de la Mare de Déu dels
Dolors. La processó data de l’any 1753 i surt de l'Oratori de la Mare de Déu dels Dolors i
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seu de la Congregació dels Dolors, encapçalada per l'esquadra dels Armats. Està
formada per diferents passos en representació dels set Dolors de Maria, les vestes de les
respectives confraries, els penitents, els populars portadors de Sant Llorenç i el
tabernacle de la Mare de Déu dels Dolors. La imatge des de l’any 1953 no surt del
cambril. L’any 1954 un congregant va donar una nova imatge, obra de l’escultor lleidatà
Josep Canut, per sortir en processó i així no danyar la imatge de 1943.
Es tracta d'una processó que protagonitzen els passos o misteris que subratllen els dolors
que patí Maria al conèixer el destí del seu fill, i especialment, el de la Dolorosa, una
imatge o talla de la Mare de Déu que plora en solitud. En aquelles poblacions on no hi ha
imatge de la Mare de Déu dels Dolors, es passeja en processó (i malgrat que
litúrgicament Crist encara no ha estat clavat a la Creu) el pas de la Pietat, la imatge de la
Mare de Déu amb el cos de Jesucrist sense vida als seus braços. A Catalunya, el culte a
la Mare de Déu dels Dolors s’inicia a les acaballes del segle XI, tot i que el seu màxim
esplendor l’assoleix amb l’expansió de les predicacions dels frares franciscans al segle
XV. Hom creu que aquest dia, abans o després de la Processó dels Dolors, plou o ha de
ploure, doncs s'associa aquesta aigua caiguda a les llàgrimes de la Mare de Déu.
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Actuacions finca

L’oratori va ser cremat durant la Guerra Civil. Ha estat restaurada mitjançant un projecte
continuat de restitució historicista. L’interior de la Casa de la germanor ha estat sotmesa a
diferents reformes. Els terrenys alliberats de l’entorn més immediat de l’oratori estan
pendents de ser intervinguts.
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0110

Nº reg/cat.

031.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Ermita
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segles XV-XVII)

Cronologia

Consagrada al S. XV i reconstruïda al S XVII (1495-1652)

Parcel.la

Accés sense dificultats. Cal prendre el camí de Butsènit des de l'antiga carretera nacional
II, i avançar uns 400 metres -des de l'entrada més occidental al camí- o uns dos
quilòmetres -des de l'entrada oriental-.

Context

L’ermita de Butsènit o ermita de Mare de Déu de Butsènit està situada a la banda de
ponent de la Ciutat de Lleida, a redós de l’antic camí de Butsènit. L’ermita està construïda
a la partida de l’horta de Lleida que porta el mateix nom. En aquesta ermita, consagrada
en 1495 i reconstruïda en 1652, es rendeix culte a una marededéu trobada. El temple
actual prové de la restauració posterior a la Guerra dels Segadors promoguda pel bisbe
Galindo (1736-1756); però la construcció del cambril -la part més important- data de 1805,
quan s’entronitzà l’actual imatge. L’ermita s’aixeca entre l’anomenat casal de l’ermita i el
Col·legi d’Educació Infantil i Primària Antoni Bergós -zona escolar rural. Des del camí de
Butsènit es pot apreciar la seva façana lateral més septentrional. L’accés a l’ermita es
produeix per la seva façana est, tapada pel casal. L’edifici del casal a planta baixa disposa
d’un atri, per on s’accedeix a l’ermita.

Elements

Construcció de factura modesta -aparell ciclopi i tàpia- a excepció de la façana,
arrebossada i pintada de blanc, amb arcs de carreus ben escairats sobre un sòcol
arrebossat i pintat en colors similars. El casal cobreix la façana de l’ermita, i s’eleva sobre
un atri que protegeix l’entrada, el qual està cobert amb embigat de fusta i revoltons, i
presenta un terra de còdols. Dos grans arcs de mig punt sustenten la façana del casal, per
bé que l’atri s’allarga cap al sud amb un tercer arc, generant un magnífic mirador sobre
l’horta. Des de l’interior de l’atri tan sols podem percebre la porta d’entrada, de mig punt i
adovellat destacat, flanquejada per dues petites obertures quadrades i reixades, i
s’endevina la presència d’un òcul damunt d'aquesta. Una espadanya d’un sol ull sobresurt
per darrere el casal, i en ella s’ha dut a terme (en 2008) una respectuosa intervenció de
Josep Maria Puigdemasa per a possibilitar la integració d’una segona campana.
L’ermita és de nau única i testera recta. A l’interior, els murs tenen la part inferior revestida
de fusta i presenten tres pilastres adossades cadascun, que flanquegen quatre fornícules
amb imatges al seu interior, per on s’hi accedeix a través d’un arc de mig punt. Els arcs
estan emmarcats per una simple motllura que precedeix una pintura decorativa. Un
entaulament simple però gruixut dóna pas a la volta de llunetes que cobreix la nau,
dividida en trams concordant amb les pilastres i tan sols perforada al mur nord per tres
finestres. El presbiteri s’eleva un graó i el cobreix una volta de quart d’esfera acabada com
una petxina, aixecada al seu torn sobre petxines. Uns frescos de Víctor Pérez Pallarés
(1986) decoren el mur que presideix el presbiteri, i custodien l’obertura de mig punt del
cambril, al qual s’accedeix a través de les dues escales il·luminades per petites llanternes
situades darrere les dues portes del mur del presbiteri. El cambril és de planta quadrada,
amb frescos de Víctor Pérez Pallarés i cobert per una cúpula sobre petxines amb
llanterna. Al seu torn, la Marededéu -de petites dimensions- té per tron una pedra amb un
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gran buit ovalat al centre, és d’alabastre pintat i la seva corona és de filigrana.
A la banda de llevant de l’ermita, a redós del camí, dins una zona més boscosa, es troba
una font coneguda com la Font de Butsènit. Els sortidors brollen d’un mur de paredat
ornamentat amb llenguatge neoclàssic. L’àmbit dels sortidors està flanquejat per dues
grades. Dues pilastres amb capitells de decoració vegetal flanquegen un pany de mur
amb una petita fornícula que acull una escultura de la Marededéu A l’alçada del basament
de les pilastres neixen dos simples brolladors. El remat de la font, sobre un entaulament
llis protegit per una cornisa robusta, és coronat per dos merlets corbs amb boles de pedra,
que custodien un medalló on hi apareix pintat l’escut de la ciutat.
Ús actual

Ermita

Ús original/altres

Ermita

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent (Revisió del Pla general de Lleida_2002) defineix el terreny on està
bastida l’ermita de Butsènit com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels
ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau EC i correspon a Sistema d’Equipaments
Comunitaris. El terreny situat al seu entorn més proper està qualificat com a zona de
protecció agrícola i comprèn aquelles àrees del terme municipal dels recs antics de l’horta
en l’àmbit de les terrasses baixes del riu Segre, identificat en plànol amb la Clau R1
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA DEL CASAL
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Tots les obertures i coronaments, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa, corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys
plens de paret, i en especial els tres arcs inferiors de la zona d’accés que componen l´atrimirador.
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, (emmarcament petri del pany de façana, balcons, espadanya incloent-hi la intervenció de 2008-).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
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1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ERMITA
Els elements que configuren l’interior del temple, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, com ara la nau, l’entaulament, la volta de llunetes, els panys
de paret amb les pilastres, el nucli del presbiteri amb volta gallonada de petxina, el cambril
amb cúpula i llanternes, les escales d’accés també amb llanternes, les petxines i les
balustrades, i els frescos de Víctor Pérez Pallarés del presbiteri i el cambril.
1.D. ÀMBIT DE LA FONT
Els elements que configuren la tipologia, el cromatisme, l’acabat general i la textura de la
font i el seu reducte, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa,
sense cap mena d’afegit o canvi.
1.E. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
El cromatisme, l’acabat material i textura en pedra i arrebossat blanc de la façana exterior
del casal, i l’enguixat i frescos dels àmbits interiors del temple, originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa.
2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANA DEL CASAL
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures i coronaments, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents a la formalització
de la façana en relació amb els panys plens de paret, i en especial els tres arcs inferiors
de la zona d’accés que componen l’atri-mirador.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements ornamentals originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, (emmarcament petri del pany de
façana, balcons, espadanya -incloent-hi la intervenció de 2008-).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que no correspongui o agredeixi elements de la línia envoltant de l’edifici, original
o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ERMITA
2.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements que configuren l’interior del
temple, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, com ara la
nau, l’entaulament, la volta de llunetes, els panys de paret amb les pilastres, el nucli del
presbiteri amb volta gallonada de petxina, el cambril amb cúpula i llanternes, les escales
d’accés també am llanternes les petxines i les balustrades, i els frescos de Víctor Pérez
Pallarés del presbiteri i el cambril.
2.C.2) Tot allò complementari que cal canviar per l´adaptació o millora dels ussos litúrgics
–imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il.luminació,…-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva original del conjunt, sense que això sigui obstacle per a poder
emprar nous llenguatges artístics.
2.D. ÀMBIT DE LA FONT
Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements que configuren la tipologia, el
cromatisme, l’acabat general i la textura de la font i el seu reducte, originals o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa.
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2.E. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura en
pedra i arrebossat blanc de la façana exterior del casal, i l’enguixat i frescos dels àmbits
interiors del temple, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.F. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.F.1) Fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.F.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable per la seva antigor -que com a memòria es remunta a
l’època medieval i quan a la materialitat dels seus edificis al segle XVIII- és
una notable arquitectura barroca que -ultra la seva singularitat com a
ermita, referència dels usos de festa i aplec- una part important del seu
valor patrimonial es basa en el fet d’enriquir l’horta de Lleida reforçant el
seu interès paisatgístic i cultural.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció. Aquest document proposa conservar l’ermita de Butsènit amb
el Nivell 2 de protecció degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’edifici. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
punt de trobada d’una col·lectivitat i punt neuràlgic dins una zona rural de
Lleida. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels
valors socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials i
paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’ermita de Butsènit haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
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transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’ermita, i especialment la
disposició exterior de la façana del casal, l’àmbit interior de l’església i la font i el seu
reducte.
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EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana del casal, la façana nord de l’ermita o la
construcció d’una nova coberta, en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’ermita i l’àmbit de la font, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la vegetació
existent a l’àmbit, sobre tot, de la font per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries
no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
L’interior de la nau s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Ens diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu va ser trobada per un pastor, que va
observar com un dels seus bous acabava de trobar un objecte que no era res més que
una imatge de Maria «molt menudeta i molt bonica». Els veïns de l'horta van aixecaren
aquest indret una petita capella en honor de la Mare de Déu trobada.
L'any 1300, un valencià de cognom Butsènit va fundar un benefici per a la conservació i el
culte de l'ermita, nom que amb el temps es faria extensiu a la partida i al santuari de la
Mare de Déu, coneguda des d'aleshores per Santa Maria de Butsènit.
L'any 1485 es beneeix una nova ermita, i al lloc d'aquesta l'any 1649 va aixecar-se'n una
altra. És l'actual, que en aquests darrers anys ha estat bellament restaurada i decorada
amb murals del pintor Víctor P. Pallarès. La imatge de la Mare de Déu de Butsènit va
desaparèixer quan va ser destruït el santuari durant la Guerra dels Segadors. L'any 1657
va ser esculpida de nou, feta d'alabastre policromat, com l'anterior, i és, la que es venera
actualment. La talla, de 22,5 cm d'altura, sedent en un tron, és de reduïdes dimensions.
La Mare de Déu de Butsènit ha estat especialment venerada com a advocada de les
malalties de la vista i són aquests malalts els qui de sempre han acudit al seu santuari
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vinguts dels pobles dels voltants i fins i tot de les veïnes terres d'Aragó.
«Curant cecs infinits
als de vista mal danyada
puig sou Reina singular
de Butsènit nomenada»
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Actuacions finca

La primitiva ermita de Butsènit va ser malmesa a la Guerra dels Segadors i refeta
posteriorment al segle XVII. Posteriorment se li varen adossar progressivament els
diferents edificis del casal i les escoles esdevenint el conjunt actual.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0111

Nº reg/cat.

032.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Ermita
Estil i Època

Barroc / Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVII)

Cronologia

Orígens en el S. XV i reconstruïda en el S. XVII i posteriorment en el S. XIX amb una
ampliació.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'ermita es troba al flanc oriental del camí de Grenyana, poc
abans d'arribar a l'encreuament amb l'autovia A2. El camí de Grenyana arrenca del pont
de Pardinyes, i s'endinsa en l'horta entre el parc de la Mitjana i les vies del tren. L'ermita
està a uns tres quilòmetres del pont de Pardinyes

Context

L’ermita de Grenyana està situada a la banda nord de la Ciutat de Lleida, a redós de
l’antic camí de Grenyana. El camí de Grenyana circula entre el riu Segre i el traçat del la
via fèrria. L’ermita està construïda a la partida de l’horta de Lleida que porta el mateix nom.

Elements

L’ermita de Grenyana està orientada a ponent amb façana principal al camí de Granyena
des d’on s’hi es produeix l’accés. L’ermita te una sèrie de cossos adossats a la seva
banda sud i de llevant, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït. A la banda
nord del conjunt hi ha un petit espai urbanitzat que funciona com a pati d’accés de l’ermita,
on s’hi troba instal·lada la creu de terme. Aquest pati queda limitat per la façana nord de
l’ermita, totalment cega, i la façana de ponent del cos adossat.
El conjunt de l’ermita i la casa adossada a la banda sud configuren un conjunt de planta
rectangular amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener
paral·lel al camí. L’ermita, adossada a la casa on en destaca la porta adovellada, té la
façana principal arrebossada i pintada de blanc. L’accés es produeix a través d’un portal
de llinda plana amb marc motllurat i restes de carreus en els brancals. Damunt la porta hi
ha una fornícula amb una Verge esculturada en pedra i un rosetó de disseny simple
protegit amb reixa de ferro completa la composició. A coberta, situat a eix amb el portal,
sobresurt una alta espadanya d’un sol ull que corona el conjunt.
La façana nord dona al petit pati d’accés on es troba la creu de terme de pedra. Aquest
espai està limitat pel mur nord de l’ermita i el mur de ponent del cos adjunt i s’hi accedeix
a través de tres esglaons de pedra que voregen les dues bandes obertes del pati. Aquest
àmbit està pavimentat amb còdols i llosa de pedra i un banc, construït amb el mateix
material i adossat als murs, ressegueix tot el seu perímetre.
De nau única, la planta presenta una desviació respecte a l’eix, corregida al presbiteri.
L’interior és completament arrebossat i pintat en tons crema, només il·luminat per l’òcul de
la façana, que trenca la cornisa interior. El cobreix una volta de canó de tres trams sobre
tres pilastres adossades als murs laterals, les quals flanquegen quatre nínxols d’arc de
mig punt. L’altar s’aixeca sobre tres graons, precedint un retaule on dues columnes
corínties custodien l’obertura de mig punt del cambril, amb un balcó en triple arcada a
l’interior. El conjunt el remata un frontó corb trencat, amb profusió de dentells i, flanquejant
l’altar, als extrems del creuer, s’aixequen dues tribunes sobre arcs rebaixats, donant accés
al modest cambril.
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Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’ermita de Grenyana com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA DE L’ERMITA I DEL CASAL
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Les obertures i coronaments, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys plens
de paret.
1.A.3) Els elements ornamentals originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, (òcul, portes, emmarcament petri d’obertures, balcons, espadanya).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ERMITA
Els elements que configuren l’interior del temple, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, com ara la nau, l’entaulament, la volta de canó, els panys de
paret amb les pilastres i els nínxols, el nucli del presbiteri amb les dues tribunes sobre
arcs rebaixats, el retaule, el cambril amb triple arcada i el frontó que remata el conjunt.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura en pedra i arrebossat blanc de la façana exterior
del casal, i l’enguixat dels àmbits interiors del temple, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa.
2.- Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA DE L’ERMITA I DEL CASAL
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures i coronaments, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents a la formalització
de la façana en relació amb els panys plens de paret.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements ornamentals originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, (òcul, portes, emmarcament petri
d’obertures, balcons, espadanya).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que no correspongui o agredeixi elements de la línia envoltant de l’edifici, original
o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ERMITA
2.C.1-. Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements que configuren l’interior del
temple, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, com ara la
nau, l’entaulament, la volta de canó, els panys de paret amb les pilastres i els nínxols, el
nucli del presbiteri amb les dues tribunes sobre arcs rebaixats, el retaule, el cambril amb
triple arcada i el frontó que remata el conjunt.
2.C.2. Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc.-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva original del conjunt, sense que això sigui obstacle per a poder
emprar nous llenguatges artístics.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura en
pedra i arrebossat blanc de la façana exterior, i l’enguixat dels àmbits interiors del temple,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.E. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.E.1) Fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.E.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys agrícoles més propers al bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Peça estimable per la seva antigor -que com a memòria es remunta a
l’època medieval i quan a la materialitat dels seus edificis al segle XVII- és
una notable arquitectura barroca que -ultra la seva singularitat com a
ermita, referència dels usos de festa i aplec- una part important del seu
valor patrimonial es basa en el fet d’enriquir l’horta de Lleida reforçant el
seu interès paisatgístic i cultural.
El valor d'aquest edifici i de la creu de terme resideix en el valor històric i
arquitectònic de la construcció. Aquest document proposa conservar
l’ermita de Grenyana amb el Nivell 2 de protecció degut al valor històric,
social i arquitectònic de l’edifici. Aquest bé, degut a les seves
característiques històriques i arquitectòniques representa un testimoniatge
de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions
futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment
dels seus trets definitoris.
Els valors d’aquest bé no resideix només en el valor històric i arquitectònic
del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a punt de trobada
d’una col·lectivitat i punt neuràlgic dins una zona rural de Lleida. Aquest fet
permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels valors socials i
ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials i
paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Conservació
Qualsevol projecte de intervenció sobre l’ermita de Grenyana haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’ermita i el casal, i
especialment la disposició exterior de la façana i l’àmbit interior de l’església.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal del conjunt o la construcció d’una
nova coberta, en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’ermita i l’espai d’accés o pati on està
instal·lada la creu de terme, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament
però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin
aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials
tradicionals. Tota intervenció evitarà la construcció d’elements que interfereixin en la seva
lectura i la plantació de vegetals que no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques
de manteniment de la vegetació existent al pati d’accés i a l’entorn més proper al conjunt,
per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
L’interior de la nau s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
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d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastida al indret de la suposada troballa de la Marededéu que s’hi venera, es té
constància de l’ermita des de l’època medieval.
La tradició ens parla d'un pastor que pasturava uns bous per aquells entorns.
Repetidament i al mateix indret un dels bous es quedava aturat davant d'un canyisser i la
feina era de reconduir-lo de nou a la bouada. Aquest fet va preocupar el pastor, fins que
va adonar-se que entre les canyes, amagada enmig de verdes fulles i vora una font hi
havia la figura d'una petita imatge de la Verge Maria. El pastor, que quedà corprès de la
trobada, es va agenollar i amb tota la diligència va fer saber la bona nova als veïns.
Tothom hi va anar i ben aviat es va aixecar una ermita a l'indret. Imatge i ermita varen ser
anomenades «Grenyana », ja que aquest era el nom de Berenguer de Grenyana, el
senyor que posseïa aquelles terres i que havia estat un dels acompanyants del comte
Ramon Berenguer IV en la conquesta de Lleida l'any 1149.
En els seus inicis sorgí de la reconversió de la mesquita situada en el feu sarraí d’AvimVerme anterior a la conquesta cristiana, corresponent la seva primera configuració al
segle XV.
L'ermita seria destruïda durant la Guerra dels Segadors. L'any 1652 se'n bastiria una de
nova, l'actual. Les guerres successives l'abocaren a períodes de decadència, i el bisbe
Gregori Galindo pràcticament la reconstruí al segle XVIII. Tanmateix, patí posteriors
deterioraments, i per bé que a finals del segle XIX es promogué la seva recuperació amb
aplecs i pelegrinatges i que el temple es reconstruí i amplià entre 1881 i 1882, durant la
darrera guerra civil, ermita i imatge van ser incendiades i el conjunt fou habilitat com a
caserna militar. La casa adossada a l’ermita correspon a l’antiga rectoria.
En la postguerra es recuperaren l’altar i el cambril, i una talla de fusta de Ramon Borràs
omplí el buit de l’antiga imatge destruïda. L'any 1955 es va restaurar de nou l'ermita i
l'escultor Jaume Gort va esculpí en fusta una nova talla de la imatge, que va ser
entronitzada al seu cambril. L'any 1979 es van fer obres de millora al santuari i als
voltants, amb la reposició de dues antigues creus de terme, una d'elles col·locada al camí
que porta a l'ermita i l'altra a la vora d'aquesta, amb una inscripció que diu:
«Perquè Terra Ferma
no oblidi a què deu
aquest bé de Déu.
Beneeix el terme
Signe de la Creu.»
Els aplecs a l'ermita de Grenyana han estat i són encara molt importants dins del
calendari de les festes tradicionals i religioses de la ciutat de Lleida. Els actes se celebren
a l'igual que a Butsènit tot el cap de setmana, organitzats per l'Associació de Veïns de la
partida conjuntament amb la parròquia de la Sagrada Família, a la qual pertany
eclesiàsticament l'ermita.
La diada d'aplec s'inicia a les onze del matí amb l'ofrena de flors i de fruits a la imatge de
la Mare de Déu al seu cambril, i tòt seguit té lloc la missa solemne, que finalitza amb el
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besamans i el cant dels goigs:
«Puix de Vós lo món confia
Reina del Cel sobirana;
Empareu-nos nit i dia.
Verge pura de Grenyana»
Bibliografia
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Actuacions finca

La primitiva ermita de Grenyana va ser malmesa a la Guerra dels Segadors i refeta
posteriorment al segle XVII. Posteriorment va ser reconstruïda en el segle XVIII i refeta
després de la Guerra Civil.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Lluís Besa, 5-7

Coordenades UTM x = 301882
y = 4609621

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097416CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1510

Nº reg/cat.

033.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Convent
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

1733

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre els carrers de Lluís Besa i de
Sant Anastasi, i té la porta principal oberta al carrer de Lluís Besa.

Context

L’antic convent de Santa Clara està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de
Lleida, amb accés principal des del número 5 del carrer de Lluís Besa. L’antic convent de
Santa Clara està situat davant l’antic convent de Sant Josep i de la Casa de la
Misericòrdia, actualment Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. El conjunt del convent
ocupa la illa limitada pels carrers de Lluís Besa, sant Anastasi i carrer Nou, i afronta per la
banda posterior amb l’absis de la Catedral Nova.

Elements

Antic convent de monges franciscanes bastit a l’antic planell de Vallbona, prop d’altres
edificacions d’ús similar -com els antics convents de Sant Josep i Santa Teresa-. Conjunt
configurat per dos cossos de planta allargassada que donen façana al carrer de Lluís
Besa i carrer Nou. Aquests cossos delimiten, per la banda nord, un pati interior que dona
al carrer de Sant Anastasi i al tancament posterior de la Catedral Nova.
Consagrat en 1733 -resa la clau d’una porta-, el constituïen un conjunt d’edificacions entre
dues i tres alçades que emmarquen la cantonada nord del pati. Recentment el conjunt ha
estat rehabilitat i allotja la seu de tres institucions municipals. L’ala de llevant, que era la
més deteriorada, ha estat reconstruïda i destinada a allotjar la seu de la colla castellera de
Lleida mostrant una imatge totalment contemporània. La testa ‘aquest cos queda
endarrerit de l’antiga façana conventual conservada al cos veí, i l’accés en aquesta part
de l’edifici es produeix a través d’una rampa.
L’ala que dona al carrer de Lluís Besa conserva la imatge sòbria de la instal·lació del
convent i s’accedeix a planta baixa a través de l’antic portal. Un segon accés comunica
amb l’espai de l’antic hort, actualment convertit en jardí públic de lliure accés. La resta de
la façana està composada amb finestres rectangulars de llinda plana i construcció simple,
dotant al conjunt d’una sòbria austeritat conventual. Un ràfec ceràmic en dent de serra
aixopluga la façana i un conjunt de cobertes de teula ceràmica a diferents nivells completa
el conjunt. A l’extrem sud del cos es conserven les restes d’una antiga cantonada
construïda amb carreu de pedra vista, on s’ha instal·lat l’accés al jardí, tancat amb reixa
de ferro.

Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Convent

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic convent de Santa Clara com
a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els
plànols amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós. La majoria de finques més properes a l’immoble estan qualificades amb la
mateixa clau i amb Clau R1 corresponent a la Zona de Centre Històric de la ciutat.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment corresponents al carrer Lluís Besa -sense poder afegir noves
obertures en el pla de façana-.
1.A.2) Totes les obertures, coronaments i teulades originals, que configuren la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, originals o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa.
1.A.3) Totes aquells pocs elements ornamentals que es conservin, originals o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, i especialment els corresponents al carrer Lluís Besa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
Les escasses restes de l’antiga església que encara es conserven (com ara un arc de
triomf sobre pilastres acanalades).
1.D. ÀMBIT DE L’HORT
Les escasses restes de l’antic l’hort de les monges que encara es conserven, després
d’haver estat segregat de la tipologia closa original, per esdevenir un espai públic obert.
1.E. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS
Del que es conserva de les antigues cel·les, passadissos i altres dependències
conventuals, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, -degut a
la molta manipulació que han sofert, a la seva articulació confusa i escassa qualitat
constructiva- només cal mantenir en línies generals allò de la distribució primitiva que
garanteixi la lliure connexió entre espais interiors, el carrer i l’àmbit de l’antic hort,
mantenint les obertures amb tota la seva potencialitat ambiental.
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1.F. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura de les façanes exteriors i dels àmbits interiors,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (panys plens de paret,
teulades, obertures, fusteries i arrebossats).
2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, especialment corresponents al
carrer Lluís Besa (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, coronaments i teulades
originals, que configuren la formalització de la façana en relació amb els panys plens de
paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els pocs elements ornamentals que es
conservin, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de l’edifici,
original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa, i especialment els
corresponents al carrer Lluís Besa.
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
Tot allò que no correspongui o agredeixi les escasses restes de l’antiga església que
encara es conserven (com ara un arc de triomf sobre pilastres acanalades).
2.D. ÀMBIT DE L’HORT
Tot allò que no correspongui o agredeixi les escasses restes de l’antic l’hort de les
monges que encara es conserven (després d’haver estat lamentablement segregat de la
tipologia closa original per esdevenir un espai públic obert).
2.E. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS
Tot allò que no correspongui o agredeixi la part de la distribució primitiva, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, que garanteixi la lliure connexió
entre espais interiors, el carrer i l’àmbit de l’antic hort, mantenint les obertures amb tota la
seva potencialitat ambiental.
2.F. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura de les
façanes exteriors i dels àmbits interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa (panys plens de paret, teulades, obertures, fusteries i arrebossats).
2.G. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.G.1) Fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.G.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
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3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé qualificats amb la mateixa
clau i amb Clau R1 corresponent a la Zona de Centre Històric de la ciutat. També es
proposa la conservació de l’espai lliure situat a la banda de llevant del conjunt edilici,
corresponent als antics horts del convent, actualment reconvertits en espai públic de lliure
accés (Clau SV4).

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antic convent de Santa Clara haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i en especial les
façanes exteriors -principalment la que correspon al carrer Lluís Besa- amb predomini de
plens i severes obertures de finestres que reforcen la plàstica i tipologia pròpies de la seva
condició d’edifici de clausura.
EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de la façana del carrer
de Lluís Besa, per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat
original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic convent de Santa Clara, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.
En l’acondiciament de la zona posterior del conjunt destinada a espai públic s’evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la lectura del conjunt edilici i la plantació de
vegetals que no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la
vegetació per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen, intentant conservar o recuperar la lògica dels espais
conventual originals de 1733.
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L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Entre les comunitats religioses de clausura establertes a Lleida a principis Del segle XX
figuraven les carmelites descalces, Esclaves Del Cor de Maria, les monges de Nostra
Senyora de l’Ensenyança i les de santa Clara.
El primitiu convent de Santa Clara a Lleida fou fundat l’any 1246, amb una comunitat de
monges procedents de Saragossa que em un inici es varen establir em un lloc anomenat
Secanet de Sant Pere, on varen restar fins 1480, data em que varen abandonar el lloc
degut a l’estat de decadència de la comunitat. Varen retornar a Lleida l’any 1573, amb una
nova fundació feta amb monges procedents de Barcelona que es va posar sota
l’advocació de Santa Isabel i es varen instal·lar de manera provisional em el Clot de les
Assaonadories, dês de llavors conegut com a Clot de les Monges. L’any 1576 varen
abandonar també aquest indret, que no reunia les condicions adequades i es varen
instal·lar a l’antic convent de Sant Francesc que portava uns anys desocupat i em aquell
moment era propietat dels observants. L’any 1596 es varen celebrar en aquesta església
els funerals organitzats per la Ciutat de Lleida en memòria del rei Felip II. L’any 1618, les
germanes Clarisses varen col·laborar en la fundació del convent de Monsó. Varen restar
en aquest lloc fins l’any 1645, data en què degut a les destruccions motivades per la
guerra dels Segadors, varen retornar al Clot de les Monges, on hi restaren fins l’any quan
la casa va caure en ruïna. Des d’aquell moment varen ocupar distintes cases fins l’any
1733 en que es va construir un nou convent amb materials procedents del malmès
convent de Sant Francesc, edifici que ens ha arribat fins els nostres dies.
Amb la Guerra Civil, el convent i la seva església quedaren malmesos. Durat anys, en el
cos que dona a façana principal, s’hi varen disposar els locals d’assaig dels castellers,
centrats a la sala de majors dimensions, corresponent a la capella que Regiones
Devastadas va aixecar de nou en lloc de recuperar la primitiva l’església classicista del
convent, que disposava de retaules i altars de gran valor -un de Juan Adán (1741-1816)al seu interior i que fou enderrocada durant la restauració. Unes escales al nord-oest de
l’antiga capella -de la qual sols en queda un arc de triomf sobre pilastres acanaladescondueixen a un passadís que acull les antigues cel·les de la primera planta, habilitades
com a oficines i obertes al pati, així com una sala de planta quadrada sense finestres i
amb dues petites fornícules flanquejant la porta.
L’any 2015 el conjunt va ser rehabilitat per acollir la seu de tres entitats municipals.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CONVENT DE SANTA CLARA

033.EA

Rocafort, Ceferí / Carreras i Candi, Francesc [dir.]. “Geografia General de Catalunya.
Provincia de Lleyda”. Establiment editorial d’Albert Martin. Barcelona, 1916.
CATALÀ ROCA, Pere. “Castells Catalans”. Rafal Dalmau, Editor. Barcelona, 1979.
Monestirs de Catalunya. Clarisses. Convent de Santa Clara a Lleida.
Actuacions finca

L’actual edifici es va bastir en el bell mig de la Ciutat de Lleida l’any 1733. Reconstruït
després de la Guerra Civil, l’any 2015 es va inaugurar la rehabilitació de l’antic Convent i
els jardins de Santa Clara. Els 1822 m2 de l’antic convent i dels jardins, varen passar a
ser la seu de tres entitats culturals lleidatanes de referència, l’Escola de Música Sícoris, la
Coral Shalom i els Castellers. L’alcalde de Lleida en aquell moment, Àngel Ros, va afirmar
que amb aquesta rehabilitació “es procedeix a la dignificació i la humanització del barri,
donant-li vida a través de la cultura”. Les obres, resultat d’un projecte entre l’Ajuntament
de Lleida i la Generalitat de Catalunya, varen consistir en la reforma de les dues ales que
configuren l’edifici, que té forma d"L", rehabilitant les façanes, cobertes i els forjats, alhora
que s’han adequat tots els interiors mantenint la composició original del conjunt, amb les
garanties d’estabilitat, funcionament i nous usos requerits. També es va realitzar
l’adequació dels antics horts com a plaça i espai d’ús públic, conservant l’arbrat existent.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0108

Nº reg/cat.

034.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

034.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

1777

Parcel.la

Accés sense dificultats.. L'església es troba oberta a la part alta de la plaça de Sant
Francesc, articulant la cantonada amb el carrer Major. La façana de l’església que conté
l’antiga portalada de l’Ensenyança dóna a la plaça de Sant Francesc

Context

L’església de Sant Pere està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés principal des del número 1 de la plaça de Sant Francesc

Elements

L'accés a l’església s’efectua travessant la portada oberta a la plaça de Sant Francesc o
per una petita entrada secundària al carrer Major. El temple, d’un classicisme
barroquitzant, és de planta rectangular, dividida en tres naus mitjançant pilars cruciformes,
amb la nau central sensiblement més ampla que les laterals -cobertes amb volta de canó
i d’aresta, respectivament-. Una galeria amb baranes de fusta ressegueix les naus laterals
i esdevé cor sobre el cos de l'entrada; i una simple cornisa la remata, coronada per una
renglera de finestres rectangulars (aixoplugades per voltes de quart de canó), obertes
només al mur nord. El mur oest, assenyalat per un sòcol, el decora un fresc del martiri de
St. Pere de Josep Serra Santa, i el precedeix un senzill retaule de pedra provinent del
convent del Roser, amb la imatge del sant dins un nínxol. El retaule el formen dues
parelles de columnes amb capitells corintis que sustenten un modest entaulament amb
dentells, que suporta un frontó semicircular rematat amb volutes barroquitzants i acull una
làpida amb els atributs de St. Pere en relleu.
Exteriorment, la part baixa del mur nord és aplacada en pedra; mentre que la resta exceptuant elements com els pilars de les cantonades de la façana, rematats per urnes en
forma de coixí- és arrebossada i pintada de blanc. Al mur nord destaca una Mare de Déu
de l’Arcada realitzada pel mestre Innocenci Soriano-Montagut (1893-1979) dins una
fornícula recolzada sobre mènsules i coronada per un frontó triangular d’aire acadèmic.
L'element més important de l’exterior del temple és la portada barroca o antiga Portada de
l’Ensenyança (1749), que dona a la plaça de Sant Francesc, traslladada en 1945 des del
convent de l'Ensenyança (plaça de l'Ereta), on havia estat instal·lada en 1761 provinent
tanmateix del convent dels Mercedaris. L’emmarquen dues columnes salomòniques sobre
destacats pedestals, i la corona un arc mixtilini -també present al perfil de la façanarematat per una clau decorativa sobredimensionada. Damunt del cos de la porta, sobre un
òcul i flanquejada per dues finestres quadrades, una imatge de Maria amb el Nen
aixoplugada per un dosseret corona el conjunt.

Ús actual

Església

Ús original/altres

Església
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Façanes/Coberta Les façanes, coberta i l’antiga Portada de l’Ensenyança presenten un bon estat de
conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn a l’església presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’església de Sant Pere com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 i correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós. La
majoria de finques més properes a l’immoble estan qualificades amb Clau R1a2
corresponent a la Zona de Centre Històric-Subzona Eix comercial de la ciutat.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret, anterior i lateral originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra.
1.A.2) Totes les obertures, el nínxol-capella i coronaments originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra,
corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, i en
especial l´antiga portalada de l´Ensenyança.
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals, o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra (escultures,
columnes, encerclament petri d’obertures i motllures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra.
1.C. ÀMBIT INTERIOR
Els espais interiors originals del temple o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment la restauració de postguerra, com ara la nau, el nucli del
presbiteri, amb el retaule i les pintures murals.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa, especialment la restauració de postguerra, de la façana exterior i dels
àmbits interiors del temple.
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2. Elements Modificables:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Tot allò que hagi canviat els panys plens de paret.
1.A.2) Tot allò que hagi canviat les obertures, el nínxol-capella i els coronaments originals
o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de
postguerra, corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys plens
de paret, i en especial l’antiga portalada de l´Ensenyança.
1.A.3) Tot allò que hagi canviat els elements ornamentals originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra
(escultures, columnes, encerclament petri d’obertures, motllures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que hagi canviat la línia envoltant de l’edifici, original o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra, i els
elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de climatització, cablejat en
façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.).
1.C. ÀMBIT INTERIOR
1.C.1. Tot allò que hagi canviat els espais interiors originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra, del temple, la nau,
el nucli del presbiteri, amb el retaule i les pintures murals.
1.C.2. Tot allò que cal substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
1.C.3. Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc.-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva original del conjunt o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, especialment la restauració de postguerra, sense que això sigui
obstacle per emprar nous llenguatges artístics.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que hagi canviat el cromatisme, l’acabat material i textura originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa, especialment la restauració de postguerra, de la
façana exterior (panys plens de paret, obertures, fusteries, reixes i ornaments), de l’antiga
portalada de l’Ensenyança i dels àmbits interiors del temple.

3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé qualificats amb Clau R1a2
corresponent a la Zona de Centre Històric-Subzona Eix comercial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga portada de l’Ensenyança i l’església de
Sant Pere, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 del temple, i especialment la
disposició exterior de la façana amb l’antiga portalada de l’Ensenyança, i a l’interior el
nucli del presbiteri amb el retaule i les pintures murals.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo
en els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les
façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies, i
haurà de permetre posar en valor i reconèixer les diferents fases de construcció o
reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs
que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’església de Sant Pere, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’església de Sant Pere és una construcció bastida entre mitgeres a finals del S. XVIII a la
plaça de Sant Francesc i fent cantonada amb el carrer Major. És una església provinent
de l’antic convent franciscà que donava nom a la plaça, incautada en 1835 i llavors
destinada a oficines de la Diputació fou rehabilitada en 1898 probablement per l’arquitecte
Celestí Campmany i novament consagrada pel bisbe Josep Meseguer.
L'Església de Sant Pere era el temple de l'antic Convent de Sant Francesc, construït a
partir de 1731. Durant la Guerra Civil va quedar molt malmesa i va ser reconstruïda l'any
1945 segons projecte de Francisco Clavera Armenteros -llavors arquitecte de Regiones
Devastadas. La portalada barroca, provinent de l'antic Convent de l'Ensenyança, va ser
col·locada aquí l'any 1943 per "Regiones Devastadas", organisme que també va
reconstruir l'altar que va ser portat des del Roser el 1893.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Fitxa: 14288.
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CONVENT DE SANT DOMÈNECH /
ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES
ARTS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer dels Cavallers, 15

Coordenades UTM x = 302011
y = 4609665

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2098510CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0702

Nº reg/cat.

035.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Convent
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

1735- 1752

Parcel.la

Accés sense dificultats. L’antic convent, obert al carrer Cavallers, es troba entre el carrer
del Roser i la plaça dels Fanalets de Sant Jaume

Context

L’antic convent del Roser està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés principal des del número 15 del carrer dels Cavallers. El conjunt del convent
ocupa la illa limitada pels carrers dels Cavallers, carrer del Roser i la plaça dels Fanalets
de Sant Jaume. Davant el convent del Roser es troba situat l’oratori dels Dolors amb
accés principal també des del carrer dels Cavallers.

Elements

Conjunt de planta quadrangular amb pati o claustre central i coberta conservada de teula
ceràmica tipus aràbiga a la zona ocupada per l’antiga capella i accés. El conjunt actual del
convent està bastit amortitzant part de l’estructura i façana de l’antic convent dels
predicadors, malmès durant la Guerra de Successió. Destaca la façana principal al carrer
dels Cavallers, la capella i el claustre. La banda de migjorn de la façana principal està
bastida amb carreu de pedra ben escairat vist i presenta una composició molt austera amb
molt poques obertures. HI destaca una font adossada a la seva part central, esculturada
amb pedra entre 1778 i 1779.
. La façana és de carreus de pedra ben escairats i, adossada al mur de la part baixa, hi ha
la font del Roser, tallada en pedra entre 1778 i 1779. Responent a una estètica pròpia del
Barroc classicista, presenta les màscares-brolladors al terç inferior, aplicades dins un
nínxol d’arc rebaixat i separades de la part superior per un ràfec, on s’observa un medalló
amb motllures vegetals que data de 1830 i que fou afegit a l’obra per commemorar les
accions urbanístiques del governador Daunois. El conjunt el flanquegen dues pilastres
sobre pedestals que sustenten un arc rebaixat, de cornisa motllurada, rematada als
extrems i al centre per tres elements de pedra.
Per la seva banda, a la part alta de la façana, sota un balcó, s’obren els tres arcs apuntats
de l’arcada d’accés —hereva de la construcció anterior—, essent el central més ample i alt
que els laterals.
A aquest espai s’obren la porta d’entrada a l’escola de Belles Arts, sota un arc de
descàrrega amb un calculat encoixinat brutalista, i la porta de l’església, a l’esquerra de
l’entrada. Aquesta respon —com tot el conjunt— a un projecte barroc classicista (1740,
segons la data del frontó) i consisteix en dues pilastres amb un encoixinat treballat que
sustenten, sobre un arc rebaixat, un entaulament amb tríglifs, metopes i dentells coronat
per un robust frontó triangular que acull un medalló amb l’escut de la ciutat. Al costat
d´aquesta porta l´11/9/1989 es col·locà una placa commemorativa dels fets de 1707 i es
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dugué a terme la primera celebració la Diada de Catalunya en el recinte. Ja a l’interior es
penetra al claustre, de planta quadrada i sòbria composició a base d’arcs de mig punt, al
voltant del qual s’ordenen les estances del convent. El material protagonista aquí és el
maó vist, des de planta baixa i els dos pisos fins al terrat amb baranes i pilars de maó que
el corona, aixecat sobre una potent cornisa, acompanyat per elements singularitzats en
pedra.
Ús actual

Cultural

Ús original/altres

Convent

Façanes/Coberta Millorable
Entorn/Jardí

Millorable

Estructura/Interior Millorable
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic convent del Roser com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SE4 i correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós. Les
finques veïnes situades sobre el carrer dels Cavallers estan qualificades amb Clau R1a2
corresponent a la zona del centre de la Ciutat, especialitzada en activitats terciàries i en
l’ús eminentment comercial . L’espai més proper que envolta el conjunt per la seva banda
sud i de ponent queda qualificat com a Espai de jardí públic amb clau SV4_Places.
Situació de risc

---

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa. (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
1.A.2) Totes les obertures, coronaments i teulades originals, que configuren la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, originals o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa.
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals (frontó, encerclament petri d’obertures, escut,
espadanya), originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C-. ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA:
1.C.1. Els panys de paret, els pilars, la volta, la cúpula, l’absis i el nucli del presbiteri amb
el retaule -ara lamentablement ocult però que cal recuperar en futures intervencions-,
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originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C.2) La configuració de l’àmbit, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa -i en especial la seqüència de la nau des de la porta d’accés al presbiteri-,
intentant recuperar en futures intervencions el màxim de la percepció espacial unitària de
l’antiga església -ara desvirtuat per la graderia teatral-.
1.D. ÀMBIT DEL CLAUSTRE
1.D.1) Els quatre panys que configuren el claustre, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, a base d’arcs de mig punt en planta baixa i finestres
quadrades en la primera planta, excepte al flanc est que esdevenen una triple balconada
amb llinda i baranes de fusta no sobresortides.
1.D.2) El ràfec de dent de serra, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa, que precedeix la teulada que cobreix el conjunt.
1.D.3) L’espadanya, original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa, de
maó vist aixecada al nord, amb una doble arcada de mig punt separada de l’òcul del nivell
superior -rematat per una semiesfera- per un ràfec de rajola valenciana i un voladís de
maó.
1.D.4) La configuració de l’àmbit interior original o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, mantenint la percepció espacial unitària de l’antic clos conventual.
1.E-. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS:
1E.1) El petit celobert al nord-est, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa, de gran interès com a vestigi, corresponent a la cantonada exterior dels
carrers de St. Anastasi i Carmelites de la que només el separa el mur conventual, i en els
seus paraments restes d’una antiga portalada i de traçats de fàbrica mural que
requereixen un seguiment arqueològic i una adequada rehabilitació.
1.E.2) Del que es conserva de les antigues cel·les, passadissos i altres dependències
conventuals, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, -degut a
la seva articulació confusa i escassa qualitat constructiva- només cal mantenir en línies
generals allò de la distribució primitiva que garanteixi la lliure connexió entre els espais
interiors i el claustre, mantenint rigorosament les obertures amb tota la seva potencialitat
ambiental. Igualment cal assegurar respecte l’exterior del carrer la permanència de les
severes obertures de finestres amb plena virtualitat, reforçant la plàstica de paraments
composats cara a la ciutat, i remarcant sense afegits ni manipulacions la seva condició
d’edifici de clausura.
1.F-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
El cromatisme, l’acabat material i textura de les façanes exteriors i dels àmbits interiors,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (panys plens de paret,
teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments petris, arrebossats i esgrafiats).
2.- Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa (sense poder afegir noves
obertures en el pla de façana).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, teulades i coronaments,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, que configuren la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret.
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2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements ornamentals originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa (frontó, encerclament petri
d’obertures, escut, espadanya).
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de l’edifici,
original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C- ÀMBIT INTERIOR DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
2.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys de paret, els pilars, la volta, la
cúpula, l’absis i el nucli del presbiteri amb el retaule -ara lamentablement ocult però que
cal recuperar en futures intervencions-, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa.
2.C.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració de l’àmbit original o derivat
de la seva evolució tipològica més significativa –especialment la seqüència de la nau des
de la porta d’accés al presbiteri-, intentant recuperar en futures intervencions el màxim de
la percepció espacial unitària de l’antiga església -ara lamentablement desvirtuat per la
graderia teatral-.
2.D. ÀMBIT DEL CLAUSTRE
2.D.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els quatre panys que configuren el
claustre, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, a base d’arcs
de mig punt en planta baixa i finestres quadrades en la primera planta, excepte al flanc est
que esdevenen una triple balconada amb llinda i baranes de fusta no sobresortides.
2.D.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi el ràfec de dent de serra, original o derivat
de la seva evolució tipològica més significativa, que precedeix la teulada que cobreix el
conjunt.
2.D.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi l’espadanya, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, de maó vist aixecada al nord, amb una doble arcada
de mig punt separada de l’òcul del nivell superior -rematat per una semiesfera- per un
ràfec de rajola valenciana i un voladís de maó.
2.D.4) Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració de l’àmbit interior original o
derivat de la seva evolució tipològica més significativa, mantenint la percepció espacial
unitària de l’antic clos conventual.
2.E. ALTRES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS
2.E.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el petit celobert al nord-est, original o
derivat de la seva evolució tipològica més significativa, de gran interès com a vestigi,
corresponent a la cantonada exterior dels carrers de St. Anastasi i Carmelites de la que
només el separa el mur conventual, i en els seus paraments restes d’una antiga portalada
i de traçats de fàbrica mural que requereixen un seguiment arqueològic i una adequada
rehabilitació.
2.E.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi la part de la distribució primitiva, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, que garanteixi la lliure connexió
entre els espais interiors i el claustre, mantenint rigorosament les obertures amb tota la
seva potencialitat ambiental. Igualment respecte l’exterior del carrer tot allò que no
correspongui o agredeixi les severes obertures de finestres que s’han de conservar amb
plena virtualitat.
2.F-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura de les
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façanes exteriors i dels àmbits interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa (panys plens de paret, teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments
petris, arrebossats i esgrafiats).
2.G. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.G.1) Fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.G.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós, així com la qualificació dels terrenys més propers al bé qualificats amb Clau SEp4
(antics edificis amb valor patrimonial) i amb Clau R1 corresponent al Centre Històric de la
ciutat i Sv4 de la plaça dels Horts.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Conjunt de notable qualitat compositiva, tipologia singular i certa
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´amplia rellevància
arreu.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic convent de Santa Teresa haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment les
façanes exteriors amb predomini de plens i severes obertures de finestres que reforcen la
plàstica i tipologia pròpies de la seva condició d’edifici de clausura, l’àmbit del claustre,
l’espai interior de l’antiga església i el petit celobert al nord-est com a vestigi que inclou un
vell mur conventual exterior i -en els seus paraments- restes d’una antiga portalada i
traçats de fàbrica mural.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció de noves cobertes en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
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aquestes singularitats. En qualsevol posterior intervenció, es faran diferents cales en el
revestiment de la façana exterior del conjunt per poder determinar el material, dosificació i
cromatisme del seu acabat original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic convent de Santa Teresa, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de la plaça per
evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de cada moment constructiu conservat, utilitzant o recuperant
els materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre els cossos conservats de
l’antic convent i l’església, es faran intentant conservar, en lo possible, la lògica dels
espais conventual originals.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit al carrer de Cavallers entre 1735 i 1752 com a nou convent dels frares predicadors,
foragitats en 1642 dels peus de la Seu Vella, on s’instal·laren al voltant de 1227. Aquesta
construcció, que aprofita restes de l’edifici anterior —bastit al Turó de la Seu Vella— i
s’obre pas dins la trama urbanística medieval, es malmeté en 1707 per les tropes de Felip
v, però fou restaurat entre 1735 i 1752, quan adquirí gran part de la seva configuració
actual. Després de la seva exclaustració en 1835 ha acollit l’emplaçament del culte
diocesà, una caserna de tropes militars, un gimnàs, un institut, una escola de magisteri,
l’antic Estudi General, l’escola de Belles Arts i el Museu Morera; i està prevista la seva
rehabilitació com a parador nacional de Turisme.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Rocafort, Ceferí / Carreras i Candi, Francesc [dir.]. “Geografia General de Catalunya.
Provincia de Lleyda”. Establiment editorial d’Albert Martin. Barcelona, 1916.
CATALÀ ROCA, Pere. “Castells Catalans”. Rafal Dalmau, Editor. Barcelona, 1979.
Monestirs de Catalunya. Carmelites Descalços. Convent de Sant Josep a Lleida.

Actuacions finca

L’actual edifici es va bastir en el bell mig de la Ciutat de Lleida a finals del segle XVI i
principis del XVII. Reconstruït després de la Guerra de la Independència i de la Guerra
Civil. L’any 2007 es va inaugurar la reconversió de l’antic convent en Museu Diocesà i
Comarcal de Lleida, conservant bàsicament l’antiga església conventual i cossos situats a
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la cantonada nord-est del conjunt.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1404

Nº reg/cat.

036.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Font
Estil i Època

Barroc; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

1730-1735

Parcel.la

Accés sense dificultats. La font articula l'encreuament entre el carrer de La Palma, la plaça
de Sant Llorenç i el carrer del Bisbe.

Context

La font de les Piques està situada al bell mig del centre històric de la ciutat de Lleida, al
costat de la plaça de Sant Llorenç. La font està adossada al mur del xamfrà que articula
l’encreuament entre el carrer del Bisbe, el carrer de La Palma i la banda nord de la plaça
de sant Llorenç.

Elements

L’estructura de la font està adossada a un mur d’obra de fàbrica, és de pedra treballada i
escairada i respon a l’estil barroc classicista del moment. La font està coronada per una
cornisa motllurada que genera un arc de mig punt al centre, custodiant un escut de pedra
esculturada situat a la part central de la font. A eix amb l’escut, hi ha el brollador format
per un sol bloc de pedra decorat amb un mascaró de cap de lleó. L’escut i el brollador
estan flanquejats per unes pilastres en relleu que s’aixequen sobre alts podis. A la part
inferior d’aquesta composició es troba la pica de la font, també construïda en pedra, de
planta semicircular i rematada per una motllura.

Ús actual

Font

Ús original/altres

Font

Façanes/Coberta L’estat de conservació de la font de les Piques és millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a la font presenta un estat de conservació millorable.
Tant per la situació -en un xamfrà amb desnivell i en un entorn mal dissenyat que la
desmereix- com pel seu propi estat de conservació -seca, bruta i amb alguns
desperfectes- la realitat de la font resulta certament millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix la major part del terreny que configura l’entorn més proper a
la font de les Piques, com a sòl qualificat de Zona de Centre Històric (Clau R1) i la plaça
de Sant Llorenç està qualificada com a Plaça (Clau SV4).

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
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Article 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la font, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la font, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
que defineix l’entorn més proper a la font, qualificat com a Zona de Centre Històric i Plaça.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar la font de les Piques amb el Nivell 2
de protecció. Conservació, degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
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arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest element no resideixen només en el seu valor històric i
arquitectònic, sinó també en el que representa com a element singular que
sempre ha estat al servei de la col·lectivitat. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la font de les Piques haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o acondiciaments que el bé
hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims
segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar
en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Històric i artístic de
l'Ajuntament de Lleida, tan 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 del bé 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 de la font.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta la font, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre el cos de la font es realitzaran conservant al màxim l’estructura
original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
l’element.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica D’autoria desconeguda, fou aixecada entre 1730 i 1735 al carrer de les Piques, prop de
l’antic portal de Boters. Restaurada en temps del Comte de Cron, qui féu instal·lar-hi
l’escut barroquitzant ornamentat amb dracs i motius florals que encara avui conserva, al
voltant de 1950 fou desmuntada i dipositada a La Panera fins als anys 60, quan es va
traslladar a la seva ubicació actual, al xamfrà entre la plaça de Sant Llorenç i el carrer de
La Palma.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La primera ubicació de font va ser a l’entrada del portal de Boters i subministrava aigua a
la zona alta de Lleida. Posteriorment va ser restaurada i a mitjans del segle XX va ser
desmuntada. Els anys 60 es va tornar a instal·lar al lloc actual.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions FONT DE L’AIGUARDENT / FONT DE
CARDONA / FONT DE LA TRINITAT
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Baixada de la Trinitat, s/n

Coordenades UTM x = 302447
y = 4610000

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria

;

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1403

Nº reg/cat.

037.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Font
Estil i Època

Neoclassicisme; Època moderna (Segle XVIII)

Parcel.la

Accés sense dificultats. Actualment la font està instal·lada a la Baixada de la Trinitat.

Context

La font del Governador està situada al bell mig del centre històric de la ciutat de Lleida, a
la part superior de la baixada de la Trinitat.

Elements

La font, íntegrament de pedra, presenta un aire classicista amb regust barroc i descansa
sobre un podi. És composta per un cos central lleugerament còncau, al centre del qual hi
ha una placa commemorativa inscripció, referent al governador Lluís Blondel, que va ser
qui va ser qui va manar construir la font i, a una alçada inferior, el brollador, delicadament
esculpit en forma d’animal marí. Tot aquest cos és flanquejat per dues pilastres de carreus
remarcats, quasi encoixinats, llurs bases generen un fris a la part baixa de la font que es
correspon amb la pica. Una discreta cornisa dóna pas al frontó corb que corona la font, el
qual presenta un relleu de l’escut de Lleida al timpà i és rematat als extrems per dues
esferes de pedra.

Ús actual

Font

Ús original/altres

Font

Estat conservació
Entorn/Jardí

Regular; La font del Governador presenta un estat de conservació millorable
L’entorn urbà consolidat més proper a la font presenta un bon estat de conservació

Entorn de protecció El planejament vigent defineix la major part del terreny que configura l’entorn més proper a
la font del Governador, com a sòl qualificat de Zona del centre Històric-Subzona Eix
Comercial (Clau R1a2).

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Article 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
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C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la font, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la font, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
que defineix l’entorn més proper a la font, qualificat com a Zona Centre Històric-Subzona
Eix comercial (Clau R1a2).

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar la font del Governador amb el Nivell 2
de protecció. Conservació, degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest element no resideixen només en el seu valor històric i
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arquitectònic, sinó també en el que representa com a element singular que
sempre ha estat al servei de la col·lectivitat. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la font del Governador haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o acondiciaments que el bé
hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims
segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar
en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Històric i artístic de
l'Ajuntament de Lleida, tan 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 del bé 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
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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 de la font.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la urbanització de la Baixada de la Trinitat i la zona més propera
que envolta la font, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però
evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin
aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials
tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva
lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre el cos central, les pilastres i el frontó superior que corona el
conjunt es realitzaran conservant al màxim l’estructura original utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius i ornamentals, s’utilitzaran els
materials originals de la construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les
necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals,
les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la
imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
l’element.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica A la ciutat de Lleida varen aparèixer un conjunt de fonts públiques que distribuïen l'aigua
del dipòsit del Pla de l'Aigua, a partir del nou sistema d'abastiment d'aigua potable
establert a finals del segle XVIII. L'aigua procedia del canal de Pinyana, omplia el dipòsit i
es repartia per les fonts.
D’autor desconegut, rep aquest nom perquè fou promoguda i finançada pel governador
Blondel en 1789. El seu emplaçament original corresponia a una deu d’aigua del turó de
Gardeny, però ja en 1789 fou traslladada a l’indret d’esbarjo conegut com la Creu de
Gardeny, i en 1975 es va instal·lar a la seva ubicació actual, a la Baixada de la Trinitat,
restant completament descontextualitzada i adossada a un mur d’obra vista bastit ex
professo. L’única intervenció realitzada foren les reparacions executades per l’Escola
Taller de Lleida entre 1991 i 1992.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Museu de l’Aigua de Lleida. Rutes de l’Aigua.
Actuacions finca

L’any 1789 la font estava situada a l’indret d’esbarjo conegut com la Creu de Gardeny i
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l’any 1975 es va traslladar al lloc actual, conservant l’antiga placa commemorativa del seu
promotor.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions FONT DE L’IEI
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda Blondel, 64

Coordenades UTM x = 302029
y = 4609501

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097702CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1405

Nº reg/cat.

038.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Font
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1801

Autor/promotor

Bisbe Jeroni M. de Torres. Promotor

Parcel.la

Accés: Sense dificultats. La font està adossada a l'edifici de l’antic Casal de Joventut
Republicana que té la façana oberta a l'avinguda Blondel, i l'emmarquen el carrer de
l'alcalde Mestre i l'àmbit de la façana oriental de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La font està
recolzada ala façana occidental de l’edifici que dóna a l’antic Hospital de Santa Maria.

Context

La font de l’Hospital està actualment situada en el bell mig del centre històric de la ciutat
de Lleida, a la façana occidental de l’antic Casal de la Joventut Republicana de Lleida.

Elements

Adossada a la façana occidental de l’antic Casal de la Joventut Republicana de Lleida,
actualment es troba instal·lada la font de l’Hospital. La font és de pedra tallada i presenta
diversos elements diferenciats: el frontó lleugerament curvilini amb volutes laterals, que
acull una placa commemorativa i corona la font tot recolzant-se sobre un potent ràfec al
seu torn sustentat per un fris clàssic, d’aire sever però retranquejat als extrems, on dues
pilastres flanquegen un arc de mig punt que aixopluga l’element més destacat de la font,
el conjunt de la pica i el brollador. Aquest consisteix en un relleu d’una gerra amb
decoracions geomètriques que conté una placa decorativa i que és flanquejada per dos
caps d’animals i draperies. La gerra es recolza -sobre la pica- en un podi en forma de
sarcòfag amb un element circular al centre, del qual en surt pròpiament el brollador.

Ús actual

Font

Ús original/altres

Font

Estat conservació

Regular; La font de l'Hospital presenta un estat de conservació millorable

Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a la font presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la font com a plaça amb clau SV4.
Els terrenys de l'edifici on està vinculada la font estan qualificats dEquipament. L’entorn
més proper està qualificat de Zona de Centre`Històric, Subzona Eix comercial (Clau R1a2).

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
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Article 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la font, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la font, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
que defineix l’entorn més proper a la font.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar la font de l’Hospital amb el Nivell 2 de
protecció. Conservació, degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
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arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest element no resideixen només en el seu valor històric i
arquitectònic, sinó també en el que representa com a element singular que
sempre ha estat al servei de la col·lectivitat. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la font de l’Hospital haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o acondiciaments que el bé
hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims
segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar
en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Històric i artístic de
l'Ajuntament de Lleida, tan 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 del bé 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 de la font.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la urbanització de l’entorn del pati de les Comèdies, i la zona més
propera que envolta la font, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament
però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin
aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials
tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva
lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre el cos central de la font es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius i ornamentals, s’utilitzaran els
materials originals de la construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les
necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals,
les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la
imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
l’element.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica A la ciutat de Lleida varen aparèixer un conjunt de fonts públiques que distribuïen l'aigua
del dipòsit del Pla de l'Aigua, a partir del nou sistema d'abastiment d'aigua potable
establert a finals del segle XVIII. L'aigua procedia del canal de Pinyana, omplia el dipòsit i
es repartia per les fonts.
D’autoria desconeguda però finançada pel bisbe Jeroni M. de Torres, la seva construcció dins dels cànons de l’estètica classicista- s’inicià entre les darreries de 1801 i els inicis de
1802, estant ja en funcionament a mitjans d’aquell mateix any.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Museu de l’Aigua de Lleida. Rutes de l’Aigua.

Actuacions finca

El 1950 la Diputació la va restaurar, i l’any següent acordà la neteja i condicionament del
pati posterior de l’antic hospital de Santa Maria per tal d’instal·lar-hi la font, fins llavors
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ubicada al pati interior del mateix hospital.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

039.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Antoni Maria Claret, s/n

Coordenades UTM x = 301932
y = 4609693

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2099101CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1402

Nº reg/cat.

039.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Font
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1809

Parcel.la

Accés sense dificultats. La font es troba a la part baixa de la plaça de Sant Antoni Maria
Claret, prop de les escales que salven el desnivell del indret.

Context

La font de l’Ensenyança està situada en el bell mig del centre històric de la ciutat de
Lleida, a la plaça de Sant Antoni Maria Claret. Un cop va quedar urbanitzada de nou la
plaça, la font es va instal·lar adossada al mur que salva el desnivell entre la plaça de Sant
Antoni Maria Claret i el carrer de La Palma.

Elements

L’estructura de la font de l’Ensenyança és d’una font d'una sola cara de formes severes i
clàssiques, emmarcada per un arc de mig punt. La font és de pedra tallada i està
encastada al mur del nivell intermedi de la plaça, del qual n’emergeix l'arc de mig punt que
la corona amb llur clau que mostra un baix relleu de l’escut de la ciutat de Lleida. En forma
de fornícula i d'aire força auster, la part central acull una llosa commemorativa amb data
de 1828, emmarcada amb una senzilla motllura, tancada a la part baixa per un relleu,
esculturat també en pedra, de dos animals marins. La placa va ser col·locada en motiu de
la visita que va fer el rei el 16 i 17 d’abril de 1828 pel carrer on era instal·lada la font.
Aquest cos superior de la font està separat de la part inferior, que conté la pica i els
brolladors, per una cornisa sobresortida. La part inferior de la font està composada per un
cos prismàtic que conté les dues piques semiesfèriques tallades a la pedra i està rematat
per una simple però rotunda cornisa de secció recta. Dos brolladors metàl·lics en forma de
mig cos de peix emergeixen del mur frontal situat entre les piques i la part superior de la
font.

Ús actual

Font

Ús original/altres

Font

Façanes/Coberta L’estat de conservació de la font de l’Ensenyança és millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a la font presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix la major part del terreny que configura l’entorn més proper a
la font de l’Ensenyança, com a sòl qualificat de Zona de Centre Històric (Clau R1) i la
plaça de Sant Antoni Maria Claret està qualificada com a plaça (Clau SV4).

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
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generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Article 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la font, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la font, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
que defineix l’entorn més proper a la font, qualificat com a Zona de Centre Històric i Plaça.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar la font de l’Ensenyança amb el Nivell
2 de protecció. Conservació, degut al valor històric, social i arquitectònic de
l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest element no resideixen només en el seu valor històric i
arquitectònic, sinó també en el que representa com a element singular que
sempre ha estat al servei de la col·lectivitat. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la font de l’Ensenyança haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o acondiciaments que el bé
hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims
segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar
en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Històric i artístic de
l'Ajuntament de Lleida, tan 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 del bé 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
catalogat 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.
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- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de la font.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta la font, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre el cos de la font es realitzaran conservant al màxim l’estructura
original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius i ornamentals, s’utilitzaran els
materials originals de la construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les
necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals,
les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la
imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
l’element.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica D'autoria desconeguda, la font de l’Ensenyança estava inicialment situada a la façana del
convent de les monges de la Companyia de Maria i de l'Ensenyança en 1825. Després de
la seva cessió juntament amb part del convent a l'Ajuntament, es reparà en 1828 i 1859
amb motiu de la visita dels reis a la ciutat. Adossada a un mur mig derruït fins 1963, fou
traslladada a la plaça de St. Antoni Maria Claret un cop finalitzà la seva urbanització.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La primera ubicació de la font va ser a la façana del convent de les monges de la
Companyia de Maria i de l'Ensenyança. Els anys 60 es va instal·lar al lloc actual.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions FONT DEL GOVERNADOR APARICI
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Costa del Jan, s/n

Coordenades UTM x = 302126
y = 4609633

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2198727CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1401

Nº reg/cat.

040.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Font
Estil i Època

Neoclassicisme; Època moderna (Segle XVIII)

Parcel.la

Accés sense dificultats. La font articula el gir de les escales que pugen la costa del Jan,
està instal·lada al mur de contenció de la part alta del carrer, i és visible des del carrer
Major.

Context

La font de la Costa del Jan està situada en el bell mig del centre històric de la ciutat de
Lleida, en el carrer de la Costa de Jan el qual comunica el carrer Major amb el carrer del
Seminari. Degut al desnivell entre ambdós vials, el carrer de la Costa de Jan està
urbanitzat amb diferents trams d’escala que van girant fins acomplir el seu recorregut. La
font de la Costa del jan està situada al mur nord del vial i acompanya el gir de les escales
que salven el desnivell del carrer.

Elements

Discreta font de pedra situada al mur nord de la Costa del Jan, acompanya el gir de les
escales que salven el desnivell del carrer i substitueix la font original que s'hi instal·là a
finals del segle XIX. En 1884, amb motiu de la remodelació de la plaça de Sant Francesc,
s’hi va traslladar la font que allà hi havia a la Costa del Jan, on romangué alguns anys.
Estava formada per columnes i una figura clàssica que la coronava, i es mantingué en
aquest emplaçament fins que l’esfondrament d’un mur proper trencà alguns elements que
es guardaren als magatzems municipals (elements que després foren reutilitzats a la
plaça Ramon Berenguer IV). Posteriorment l’indret es reurbanitzà, i el conjunt es completà
amb un relleu de l’escut de Lleida amb el triple lliri emmarcat per una palma i una branca
de llorer, rematat per una corona reial d'elements vegetals configurant la font actual. El
cos de la font és un mur de carreu de pedra completament llis amb una modesta motllura
que acull dues piques, una de superior més petita que rep l’aigua del brollador i una
d’inferior més àmplia, que configura el basament de la font. La pica superior, de quart
d’esfera i exteriorment lobulada, rep l’aigua que raja del brollador, encastat en el mur i
treballat en forma de monstre marí. L’aigua sobrant vessa a la pica inferior.

Ús actual

Font

Ús original/altres

Font

Estat conservació

Bo; La font de la Costa del Jan presenta un bon estat de conservació.

Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a la font presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix la major part del terreny que configura l’entorn més proper a
la font de la Costa del Jan, com a sòl qualificat de Zona de CentreHistòric-Subzona Eix
comercial (Clau R1a2).

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Article 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la font, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la font, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del bé catalogat, i que representin
una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió
del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
que defineix l’entorn més proper a la font, qualificat com a Zona de Centre HistòricSubzona eix comercial.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar la font de la Costa del Jan amb el
Nivell 2 de protecció. Conservació, degut al valor històric, social i
arquitectònic de l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques
històriques i arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre
a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a
document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.
Els valors d'aquest element no resideixen només en el seu valor històric i
arquitectònic, sinó també en el que representa com a element singular que
sempre ha estat al servei de la col·lectivitat. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la font de la Costa del Jan haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les possibles posteriors transformacions o acondiciaments que el bé
hagi sofert, ja que el solapament de forma i funció esdevingut al llarg d’aquests últims
segles li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder discriminar o integrar
en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Històric i artístic de
l'Ajuntament de Lleida, tan 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 del bé 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de la font.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de les escales i la zona que envolta la font, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre el cos i les piques de la font es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius i ornamentals, s’utilitzaran els
materials originals de la construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les
necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals,
les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la
imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
l’element.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica A la ciutat de Lleida varen aparèixer un conjunt de fonts públiques que distribuïen l'aigua
del dipòsit del Pla de l'Aigua, a partir del nou sistema d'abastiment d'aigua potable
establert a finals del segle XVIII. L'aigua procedia del canal de Pinyana, omplia el dipòsit i
es repartia per les fonts.
L’actual font de la Costa del Jan substitueix la font original que s'hi instal·là a finals del
segle XIX. En 1884, amb motiu de la remodelació de la plaça de Sant Francesc, s’hi va
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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traslladar la font que allà hi havia a la Costa del Jan, on romangué alguns anys. Estava
formada per columnes i una figura clàssica que la coronava, i es mantingué en aquest
emplaçament fins que l’esfondrament d’un mur proper trencà alguns elements que es
guardaren als magatzems municipals (elements que després foren reutilitzats a la plaça
Ramon Berenguer IV). La nova font es va inaugurar l’any 1974 i va ser restaurada l’any
1989.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Museu de l’Aigua de Lleida. Rutes de l’Aigua.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Cavallers, 33

Coordenades UTM x = 301997
y = 4609755

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2099602CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

041.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i Equipament a Planta Baixa
Estil i Època

Medieval / Contemporani; S. XV-XX

Cronologia

Casa senyorial d’època medieval. Reforma del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la part alta del carrer de Cavallers, entre el
carrer dels Timbalers i d'Alsamora.

Context

La Casa dels Artistes i Artesans està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de
Lleida, amb accés des del número 33 del carrer dels cavallers. L’immoble dona façana
principal al carrer dels Cavallers i façana posterior al carrer dels Timbalers. A la banda
sud, l’antic edifici te adossat un cos de nova construcció que va ser projectat per ampliar
el centre i funciona com ampliació del centre amb una imatge totalment contemporània.

Elements

Edifici de planta quadrangular amb coberta de teula ceràmica tipus aràbiga i coberta
plana. L’actual edifici ha estat bastit sobre les restes d’un antic palau medieval, del que es
conserven algunes restes, majoritàriament a la seva planta baixa. Degut al desnivell
existent entre el carrer dels Cavallers i el carrer dels Timbalers, la planta baixa de la
façana posterior assoleix poca alçada, amb dues finestres i cap accés.
La planta baixa que conserva restes de l’antic palau, han estat acondiciada per allotjar una
sala d’exposició del centre d’artistes i artesans coneguda com “Galeria d’Art Espai
Cavallers 31-33”. Les tres plantes superiors estan ocupades per habitatges adjudicats a
joves artistes.
La planta baixa de la façana al carrer dels Cavallers conserva l’antic mur del palau,
construït amb carreu de pedra ben escairat. L’accés es produeix a través d’un portal d’arc
de mig punt adovellat situat a l’eix del parament, el qual està flanquejat per una finestra
rectangular a cada banda acabada amb arc a nivell. L’antic portal està protegit amb
tancaments d’enreixat metàl·lic que permeten visualitzar la sala d’exposició des del carrer
i per la seva banda interior, hi ha un tancament de vidre. Aquestes tres obertures
determinen la composició de la planta baixa i defineixen els tres eixos compositius de la
façana amb tres obertures a cada planta.
El volum dels habitatges, de tres plantes d'alçada, és bastit en maó vist, i la façana és
pràcticament llisa, sols interrompuda per tres profundes portes balconeres obertes a eix
amb les antigues obertures de planta baixa sota arcs de descàrrega de maó ceràmic i
emmarcades per una brancalada construïda amb morter pintat de blanc. Cada balconera
obre a un balcó independent protegit amb barana de barrot de ferro i llosa construïda amb
estructura de perfil metàl·lic i peça ceràmica.
La planta tercera mostra una alçada menor, on l’obertura central es converteix en una
finestra i els dos balcons laterals mostren una llosa més estreta recolzada sobre una
cornisa que s’estén al llarg de tot el parament. Per la part superior, les obertures queden
limitades pel ràfec motllurat de la coberta, pintat també de color blanc, que sobresurt
lleugerament del pla de façana.
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Aquest ràfec s’estén fins a la cantonada i es converteix en l’element unificador de l’antic
edifici amb l’ampliació de la cantonada. Arran de l'operació de reforma practicada per
convertir l'immoble en centre artístic fou necessari afegir un volum al flanc inferior de
l'edifici. Aquest nou cos està íntegrament aplacat en pedra, també presenta tres plantes
pis amb una obertura per planta construïdes sobre uns baixos massissos amb obertures
de línia simple i discretes que li han permès integrar-se correctament en el conjunt
Ús actual

Centre d’artistes i artesans i habitatges

Ús original/altres

Palau residencial

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a la Casa dels Artistes i Artesans presenta un bon estat de
conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Casa dels Artistes i Artesans
com a sòl corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les
traces i l’estructura medieval i disposa d'una clara activitat comercial. S’identifica en els
plànols amb la Clau R1a2 correspon a Zona de Centre Històric, Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra i maó).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
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1.B.2) Els nivells de plantes pis, respectant les seves obertures amb distribució interior
que s’hi avingui.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C- FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric, Subzona Eix
comercial.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable -per la seva antigor i per l’encert de la seva rehabilitació-,
que conserva les restes d’una notable arquitectura dins la tipologia
tradicional del carrer de Cavallers. Juntament amb aquest valor, la seva
principal aportació patrimonial rau en reforçar plàsticament el frontis de
façanes d’aquest tram tan significatiu del centre històric.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Casa dels Artistes i Artesans haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
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- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica
original de la façana.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Qualsevol intervenció sobre la façana que dona al carrer dels Cavallers, conservarà el
carreuat original de la planta baixa amb les obertures originals del portal i les dues
finestres de llinda plana.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta la Casa dels Artistes i Artesans, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les seves èpoques constructives utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial cura a la planta baixa de l’immoble, conservant les possibles restes medievals del
conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
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utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti, contemplant la possibilitat que l’ermita
pugui ser visitable. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb solucions adequades i
d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots esls altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Immoble entre mitgeres que ocupa el sector central de l'illa de cases definida pels carrers
de Cavallers, Timbalers i Alsamora Actualment allotja una sala d'exposicions i diverses
vivendes i tallers, adjudicats a artistes joves per tal de desenvolupar còmodament els seus
projectes creatius. L'edifici correspon a una antiga casa noble, de la tipologia habitual de
les que poblaven el carrer de Cavallers a finals de l'època medieval i en temps moderns,
la qual fou intensament reformada i recuperada el 2003, per tal d'acollir el centre d'artistes
i artesans de la ciutat sota les directrius d’un interessant projecte d’Ignasi Miquel Parcerisa
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Les restes de l’antic palau varen estar integrades a la gran reforma de l’any 2003.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Cavallers, 22

Coordenades UTM x = 302068
y = 4609649

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2198910CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

042.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Medieval/Modern; S. XIII/XVIII-XIX

Cronologia

La planta baixa és del segle XIII i la part superior de l’edifici data dels segles XVIII-XIX.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al terç inferior del carrer de Cavallers, just enfront
de la seva intersecció amb el carrer dels Fanalets de Sant Jaume.

Context

L’antiga Casa Albiñana està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés des del número 22 del carrer dels Cavallers i queda situada davant la plaça
dels Fanalets de Sant Jaume. La façana posterior obre a l’àrea vinculada a la plaça del
Seminari Vell.

Elements

Edifici de planta lleugerament quadrangular amb coberta de dues vessants de teula
ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. L’actual edifici ha estat
reconstruït sobre les restes d’un antic palau medieval, del que es conserven algunes
restes, majoritàriament a la seva planta baixa.
La Casa Albiñana presenta planta baixa i tres plantes pis, ocupades per dos habitatges
cadascuna i ordenades al voltant d'una escala central. L’edifici és bastit en maçoneria
arrebossada i pintada en colors clars, i s'aixeca sobre uns baixos d'alçada considerable
construïts sobre pedra viva que conserven vestigis d’arcs i fàbrica de carreus de pedra.
Els baixos salven el considerable desnivell del terreny i, per bé que eren antics trulls i cups
oberts a la mateixa roca, actualment allotgen locals comercials.
L’edifici presenta dos nivells diferenciats, definits per la tipologia i disposició de les seves
obertures. La planta baixa, construïda amb mur de carreu de pedra, conserva les antigues
obertures hereves de la construcció del segle XIII. Quatre portals -dos de més grans i dos
de menors- acabats amb arc de mig punt, defineixen la seva composició. Les obertures
són tancades amb elements construïts majoritàriament en fusta i algun dels arcs més
petits està definit amb peça ceràmica. Les plantes primera i segona obren a través de
quatre balconades cadascuna comunicades amb dos balcons -un per habitatge-,
construïts amb llosa d’estructura de ferro i peça ceràmica. La planta tercera presenta dos
balcons centrats a eix amb la composició de les plantes inferiors. Les obertures de les
plantes superiors són de disseny simple, corresponent a l’ampliació i reforma realitzada
durant els segles XVIII i XIX.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Palau residencial

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa Albiñana presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Albiñana com a sòl
urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els
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plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* Enn el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric).

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable -per la seva antigor i les seves restes- és una notable
arquitectura dins la tipologia tradicional del carrer de Cavallers en la que a
més s’han produït al llarg del temps remarcables esdeveniments històrics.
Juntament amb aquest valor, la seva principal aportació patrimonial rau en
reforçar plàsticament el frontis de façanes d’aquest tram tan significatiu del
centre històric.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Albiñana haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica
original de la façana.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Qualsevol intervenció sobre la façana que dona al carrer dels Cavallers, conservarà el
carreuat original de la planta baixa amb les obertures originals dels portals.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga casa Albiñana, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les seves èpoques constructives utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen. Es farà especial atenció en les restes i
estructures pètries de la planta baixa.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial cura a la planta baixa de l’immoble, conservant les possibles restes medievals del
conjunt i els elements conservats de l’època moderna
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'edifici entre mitgeres localitzat al flanc oriental del terç inferior del carrer de Cavallers,
enfront de la seva intersecció amb l’accés a la plaça dels Fanalets de Sant Jaume,
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conegut com l'antiga Casa Albiñana, és hereu dels vells habitatges de prohoms de la
ciutat del carrer de Cavallers en temps baix medievals i moderns.
Tanmateix, l'immoble resulta especialment interessant perquè fou la seu del Diario de
Lérida i del partit carlí en els seus inicis, i acollí les primeres classes del Liceu Escolar.
Aquest edifici és on el pedagog lleidatà Frederic Godàs, sense tenir gaires recursos
econòmics, va posar en marxa el seu projecte escolar. L’1 de febrer de 1906,
s’inaugurava, a la Casa Albiñana, el Liceu Escolar amb un sol alumne, que ocupava els
pisos principal i primer i la propietat ja era de la família Albiñana. En aquest local havia
existit fins feia poc el col·legi Santiago Apòstol, que dirigia el mestre Enric Arderiu.
Anant més enrere en el temps, consta la seva existència abans de la construcció del
convent del Roser, i tradicionalment es té per cert que els dominicans, procedents del
convent proper als pous del gel, van residir en ell mentre es feien les obres.
L’edifici, actualment propietat de la família Farré-Aluja està vinculada a tres alcaldes de la
ciutat de Lleida com són Estadella, Albiñana i Corbella, i també i a al qui va ser regidor de
la Paeria, Xavier Aluja. L’edifici acull en els baixos una de les llibreries més
representatives del centre històric de la ciutat
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
La Paeria. Ajuntament de Lleida. Notícies. 21 setembre 2013. “La Casa Albiñana del
carrer Cavallers llueix la seva façana restaurada”.

Actuacions finca

L’antic palau documentat al segle XIII va ser ampliat durant els segles XVIII i XIX. L’any
2013 es va restaurar la façana de l’immoble.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Cavallers, 9

Coordenades UTM x = 302039
y = 4609620

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2197402CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1002

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Neoclassicisme; S. XVII / S. XVIII-XIX

Cronologia

L’edifici original de planta baixa i planta pis data del segle XVII. Reformes i remunta
durant els segles XVII i XVIII.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc occidental del terç inferior del carrer
Cavallers.

Context

L’antiga Casa Miarnau està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés des del número 9 del carrer dels Cavallers.

Elements

La que al segle XVII fou casa de la família Miarnau és un edifici entre mitgeres de planta
baixa, quatre pisos i golfes. La planta baixa acull uns comerços amb un tractament de
façana que deforma i oculta -juntament amb els cables que travessen inadequadament la
façana- la visió dels carreus de pedra ben escairats i encaixats que la conformen. L’accés
a la finca es produeix per una porta de llinda plana i disseny simple situada al seu extrem
sud, àmbit on es percep l’antiga constitució pètria del parament. La planta primera rep un
tractament diferenciat de la resta, car el mur presenta un revestiment d’arrebossat i pintat
que simula un especejament de carreus buixardats. La resta de les tres plantes pis
presenta una façana construïda amb maó manual vist molt interessant i atraient. Cada
planta obre a través de dues balconeres d’arc a nivell construït amb maó ceràmic a
sardinell que comuniquen cadascuna amb un balcó independent. Cada balcó està protegit
per una barana de barrot de ferro forjat i les lloses són construïdes amb estructura de
perfil metàl·lic i peça ceràmica, que decora el pla inferior i aporta color a la façana. A cada
planta, ambdues balconeres estan separades per una pilastra i flanquejades per dues
més als laterals, totes elles construïdes i ornamentades amb peça de maó ceràmic, que
arriben pràcticament a l’extrem de la façana i emmarquen visualment l’edifici. Les pilastres
suporten, al seu torn, un entaulament de motllures simples a cada planta. Cal destacar el
tractament decoratiu de l’entaulament i les pilastres, composat per una ornamentació de
sobri barroc. Aquesta ornamentació consisteix en uns petits elements ceràmics de formes
vegetals aplicats a la concavitat acanalada que s’observa al fust de cada pilastra i a la part
central de cada entaulament. El volum composat per les tres plantes pis està limitat o
definit a la seva part superior per una cornisa de peça ceràmica del mateix tractament que
els entaulaments i separa aquest volum principal de la planta sota coberta o golfes. La
planta sota coberta està arrebossada i pintada i obre a través de dues obertures
rectangulars d’estil contemporani. Finalment un ràfec de composició simple corona el
conjunt.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Palau residencial

Façanes/Coberta La major part de la façana i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa Miarnau presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Miarnau i el seu
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entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra i maó).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
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Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé. Qualsevol intervenció sobre la planta baixa de la façana principal de
l’edifici, implicarà la retirada del tancament del comerç existent que malmet la lectura de
l’immoble. Es procedirà a dissenyar i instal·lar un tancament i tractament de la façana que
integri el tram de carreu de pedra conservat de l’antic palau del set-cents sense malmetre
la imatge del conjunt.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable -per la seva antigor i les seves restes- és una notable
arquitectura dins la tipologia tradicional del carrer de Cavallers. Juntament
amb aquest valor, la seva principal aportació patrimonial rau en reforçar
plàsticament el frontis de façanes d’aquest tram tan significatiu del centre
històric.
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El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antiga Casa Miarnau haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica
original de la façana.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció d’una nova coberta
en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer
les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Qualsevol intervenció sobre la façana que dona al carrer dels Cavallers, recuperarà el
carreuat original de la planta baixa i conservarà íntegrament el tractament d’obra de
fàbrica vist de les plantes superiors.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga casa Miarnau, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les seves èpoques constructives utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial atenció en les possibles restes de les estructures més primitives del segle XVII
conservades a la planta baixa i primera de l’immoble.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
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Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga Casa Miarnau era la residència de la família Miarnau al segle XVII, quan la casa
era només de planta baixa i primer pis. Alguns prohoms de la ciutat als segles XVII i XVIII,
com el doctor Antoni Miarnau, professor de la Universitat, van jugar un paper important a
la vida de Lleida.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya. IPAC 14302.
CASALS BERGÉS, QUINTÍ. “Polítics de Lleida. El poder local i les seves mutacions a
través del temps ( 1716-1868)”. Edicions de la Universitat de Lleida. Patronat Josep
Lladonosa Lleida, 2002.

Actuacions finca

L’antic palau documentat al segle XVII de planta baixa i planta pis va ser remuntat
posteriorment. En les últimes dècades el tractament rebut a la planta baixa ha desfigurat
completament la fisonomia de l’immoble.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CASA-MIRADOR DE L'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 / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Partida de Rufea

Adreça/es

Partida de Rufea, 114
Polígon 27, parcel·la 48
Coordenades UTM x = 300250
;
y = 4608094
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

02700480388054
25900A02700048

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1501

Nº reg/cat.

044.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Neogòtic; S. XVI / S. XIX-XX.

Cronologia

L’edifici original del segle XVI. Reformes durant els segles XIX i XX

Parcel.la

Accés Sense dificultats. A l'antiga carretera Nacional-II (direcció Lleida) cal prendre el
primer trencant al sud un cop passada la cruïlla que porta cap a la Caparrella. L'edifici es
troba a l'extrem sud-est de la parcel·la situada al flanc sud del camí.

Context

L’antiga Torre Cerveró està formada per un conjunt d’edificis articulant una casa de camp
en un promontori sobre l’horta de Rufea, al sud de la carretera N-II cap a Saragossa.

Elements

Inicialment la construcció es composava d’un únic edifici cúbic de planta baixa -construït
amb carreus de pedra ben escairats-, planta noble i golfes -de tàpia arrebossada, separats
entre ells per cornisa de pedra-. El cobreix una teulada a quatre vessants sobre bigues de
fusta recolzades en un únic pilar central de maó el qual, junt amb l’escala central, esdevé
l’eix d’ordenació de la casa. Façanes on destaca la disposició ordenada de les obertures a
cada planta, composada de finestres rectangulars de llinda plana i altres acabades amb
arc de mig punt -fruit de les intervencions posteriors-, la majoria amb brancals i ampits de
pedra. La façana principal és la meridional, i l’accés es produeix a través d’un portal d’arc
de mig punt adovellat amb un escut pràcticament esborrat a la clau esculturat sobre la
inscripció de la hipotètica data de construcció de l’immoble. A la façana principal, a planta
primera situada a eix amb el portal, també cal destacar la finestra geminada d’arc lobulat,
amb una fina columna entre un capitell i un basament de motius vegetals. A la façana est
destaquen els arcs de mig punt oberts a la planta sota coberta, de la mateixa manera que
també cal destacar l’entrebigat dels espais interiors.
A la façana nord s’hi va afegir un cos de la mateixa alçada que l’edifici original, amb els
baixos en forma de galeria coberta amb arcades de mig punt, que deixen a la vista un pou
de planta quadrangular. A la façana de llevant s’observen les restes d’una construcció
caiguda arran de l’abandó dels darrers anys i vers el nord-est s’aixeca un cos
corresponent als estables i altres edificis annexos, entre els quals cal destacar
especialment un celler cobert amb volta de canó i amb murs que combinen còdols de
grans dimensions en opus spicatum i aparell ciclopi.

Ús actual

En fase de recuperació

Ús original/altres

Habitatge rural

Façanes/Coberta La major part de la façana i coberta presenten un estat de conservació millorable
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Torre Cerveró presenta un mal estat de conservació. El
conjunt edilici està envoltat de vegetació sobrecrescuda i els elements arquitectònics del
seu entorn més proper presenten un estat de deteriorament avançat.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Torre Cerveró i el seu
entorn més proper com a sòl no urbà que comprèn aquelles àrees del terme municipal
dels recs antics de l’horta en l’àmbit de les terrasses baixes del riu Segre.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.

B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements arquitectònics i ornamentals originals que es conservin
(finestra geminada, brancals petris d’obertures, relleus, escut).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures. Qualsevol nova
distribució interior s’avindrà amb el funcionament de les obertures existents.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació històrica agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Torre Cerveró haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
TORRE CERVERÓ

044.EA

En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 configuració del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de
permetre posar en valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que
hagi tingut el monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti
homogeneïtzar o fer desaparèixer aquestes singularitats. Qualsevol intervenció sobre la
façana principal, conservarà el carreuat de pedra de planta baixa, portal adovellat,
brancalades de pedra de les obertures i motllures de façana.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Torre Cerveró, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les seves èpoques constructives utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Es farà
especial atenció en les possibles restes de les estructures més primitives del segle XVI
conservades, possiblement, a les plantes inferiors de l’immoble.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga Torre Cerveró fou bastida al voltant de 1527, segons la inscripció conservada a la
clau de l’arc del portal principal de l’edifici. El conjunt va funcionar com a convent abans
que Onofre Cerveró l’adoptés com a residència d’estiu. Onofre Cerveró (1512-1602) fou
humanista i catedràtic de l’Estudi General de Lleida. Era senyor de Melons. Fou quatre
vegades paer en cap. Dotà l’hospital de Santa Maria de Lleida amb 600 ducats de renda.
Cooperà amb el bisbe Antoni Agustí en el redreç de la universitat. Es destacà en la lluita
contra el bandolerisme, contribuí a la fundació de la Taula de Canvi de la Paeria i
emprengué nombroses obres d’urbanització. Hom degué a les seves gestions la
instal·lació a Lleida de la Companyia de Jesús, amb el seu col·legi de gramàtica i
d’humanitats.
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La Torre Cerveró ha viscut dues intervencions importants: la primera al segle XIX, de la
mà d’Ignasi de Villalonga, que imprimí aires neogòtics a la construcció; i la segona en
temps de postguerra, efectuada per Manuel Cases Lamolla amb la intenció de recuperar
l’edifici. La Torre Cerveró ha estat deshabitat des de les últimes dècades del segle XX i
actualment es troba en fase de recuperació. El paisatge que envolta l’immoble és un dels
principals valors que aporta significació al conjunt.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’antic conjunt documentat al segle XVI va ser intervingut amb una gran reforma al segle
XIX i posteriorment al segle XX, fins assolir la imatge actual.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions TORRE DON JOAN DEL REI / TORRE
DE DON JOAN REI
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Balàfia

Adreça/es

Partida de Balàfia, 3 (K)

Coordenades UTM x = 302214
y = 4612271

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2224809CG0122C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6a_Subzona de cases aïllades
definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1512

Nº reg/cat.

045.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARU Arquitectura Rural

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Neoclassicisme / Obra popular; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

D'abans del 1817, amb intervencions durant el s. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc occidental del camí de Marimunt, enfront
del carrer de Joan del Rei, i per accedir a la construcció cal avançar pel camí particular
que s'obre a aquesta via.

Context

Mas bastit en un emplaçament privilegiat, envoltat de conreus al capdamunt d'una petita
elevació de l'horta suburbana de Lleida, en el barri del Secà de Sant Pere.

Elements

L'edifici, inicialment de planta quadrada, fou bastit en maçoneria arrebossada i pintada de
blanc, amb cantoneres i detalls de pedra vista. Edifici de planta baixa, planta pis i golfes
amb coberta de quatre vessants de teula ceràmica. L’edifici té una planta soterrani coberta
amb volta de canó. La façana principal està orientada a sud/sud-est, i en destaca
especialment la lògia a doble alçada comunicada amb el primer pis a través de tres portes
balconeres, suportada per quatre pilars rectangulars i tancada amb barana metàl·lica. A
façana nord/nord-oest apareix un cos adossat de planta rectangular i coberta a una sola
vessant vers l’exterior, que funciona de galeria coberta. Aquest cos presenta una gran
obertura central de factura contemporània tancada amb fusteria de fusta. Aquesta galeria,
al seu torn, connecta amb un volum de planta baixa, de construcció posterior i orientació
perpendicular a la resta de l'edifici, destinat a magatzem.
Pel que fa a les plantes superiors del volum principal o mas pròpiament dit, la distribució
ordenada de les obertures a cada cara suggereix una distribució interior simètrica, la qual
es sembla perdre just sota la teulada, on s'observa alguna perforació oberta
capriciosament, acompanyada d'una petita mansarda a la façana principal.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Estat conservació

Bo

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al Mas don Juan el Rey presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura i l’interior del Mas don Juan el Rey presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el mas don Juan Rey com a Zona
de cases aïllades-Subzona de cases aïllades definida. El seu entorn més proper comprèn
aquelles àrees del terme municipal dels recs antics de l’horta en l’àmbit de les terrasses
baixes del riu Segre.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del tram de carrer
objecte de la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façanes en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (lògia, cantoneres,
emmarcat de les finestres)
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures. Qualsevol modificació
de la distribució interior s’avindrà amb la lògica de les obertures de façana.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbul, escales, celoberts i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa. Protecció de
la volta del celler.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façanes (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R6a.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable que -ultra la seva singularitat com a mas, referència dels
usos de producció agrícola i seu de nissaga benestant, conservant trets
essencials al seu interior de gran valor patrimonial-, una part important del
seu valor patrimonial es basa en el fet d’evocar els esdeveniments històrics
dels que fou escenari i d’enriquir l’horta de Lleida reforçant el seu interès
paisatgístic.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i arquitectòniques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre a les
generacions futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el
restabliment dels seus trets definitoris.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el mas de don Juan del Rey, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
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el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. onservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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. (que vol dir això??)
- 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’evolvent.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificarlo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les
façanes o la construcció de noves cobertes en mantindrà les característiques pròpies, i
haurà de permetre posar en valor i reconèixer les diferents fases de construcció o
reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs
que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer aquestes singularitats. En qualsevol
posterior intervenció, es faran diferents cales en el revestiment de la façana exterior del
conjunt per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat original.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al mas de Juan del Rey, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc. S’ha de realitzar tasques de manteniment de les zones que
envolten el mas per evitar l’expansió de plantes arbustives i arbòries no desitjades.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Qualsevol intervenció sobre les restes conservades a l’interior de l’edifici, es faran
intentant conservar, en lo possible, la lògica dels espais originals.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments històrics –restauracions/canvis d’ús-, evitant
canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
(pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Es té coneixement de l’existència del mas de principis del segle XIX, car fou el quarter
general de les tropes del mariscal Suchet durant la invasió napoleònica. El mariscal hi
establí el seu quarter general entre abril i maig del 1817 i fou el lloc on la ciutat signà la
capitulació
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya. IPAC 14412.

Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XIX amb posteriors ampliacions i reformes fins assolir la
imatge actual.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Foto antiga
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EA

BARP

BSE

BN
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BAMP
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;
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Codi INE
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Entorn protecció

Superfície

Sostre
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120
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2603228CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
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SUC (urbà consolidat)

Qualificació
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Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1003

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Edifici construït a principis del segle XIX (1808-1833)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la bifurcació entre el carrer del Carme i el carrer
de Magdalena.

Context

L’antiga Casa Sauces està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb
accés des del número 02 del carrer de Magdalena. Edifici capçal de mançana, amb una
sola cara de mitgera, articula la cantonada entre el carrer del Carme i el carrer de
Magdalena, donant façana principal a l’antiga plaça de la Carnisseria. L’antiga Casa
Sauces és l’únic immoble que resta dempeus entre una sèrie d’edificis de la mateixa
tipologia i materials aixecats entre els segles XVIII i XIX a la mateixa plaça.

Elements

Façana amb ordenació simètrica d'obertures, rematades per les aplicacions
característiques de l'arquitectura popular aragonesa, feta tota amb columnes i altres
elements de maó vist. Murs de càrrega, bastiments, bigues de fusta, coberta plana a la
catalana. Golfes afegides al terrat superior. L’edifici combina el maó vist i la pedra
aplacada i la successió de materials permet diferenciar-hi tres cossos:
La planta baixa, aplacada en pedra, està ocupada per locals comercials amb accés pel
carrer del Carme i pel carrer de Magdalena. Les obertures que donen a la plaça reconvertides en aparadors- presenten marcs lleugerament motllurats, entre els quals
destaca un medalló inscrit amb la llegenda “1474”, que ha portat a confusions a nivell de
datació de l’edifici. Sobre la planta baixa s’aixeca un cos destinat a vivenda, d’obra de
fàbrica vista i dues plantes d’alçada, remarcat a les cantonades per dues pilastres
acanalades de ceràmica. A cada façana lateral i a la façana central, aquest cos
d’habitatge obre a través de dues portes balconeres de llinda plana comunicades amb un
balcó independent cadascuna. Cada balcó està protegit per una barana de ferro forjat
rematada en els muntants amb esfera daurada i la llosa està construïda amb estructura de
perfil metàl·lic i peça ceràmica amb el pla inferior decorat amb rajola ceràmica vidriada.
Tots els balcons presenten la llosa volada a excepció dels dos balcons de la planta
primera a façana a la plaça, els quals recolzen directament sobre la cornisa de pedra amb
volada mínima.
Sobre el cos de vivendes, una línia de finestres d’arc de mig punt motllurat conforma les
golfes, també de maó vist i amb òculs cecs als carcanyols. Aquestes són coronades per
un ràfec de petites mènsules que sustenta una potent cornisa, també de maó, que dóna
pas al terrat.
Especialment visible des del carrer de Magdalena, es pot identificar un àtic de forma
cúbica, amb tres finestres rectangulars sota arcs de descàrrega, coronats per una cornisa
similar a la que corona el gruix de l’edifici. Aquest cos l’acompanya una construcció
posterior, amb teulada a dues aigües, tancaments de vidre i instal·lacions de desguàs
visibles des del carrer del Carme, probablement de factura posterior.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA SAUCES
Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Palau residencial

046.EA

Façanes/Coberta La major part de la façana i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa Sauces presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Sauces i el seu
entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de maó).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures. Qualsevol nova
distribució s’avindrà amb la localització i tractament de les obertures.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
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1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Edifici d’alta qualitat arquitectònica i constructiva és l’únic exemple que
resta dempeus entre una sèrie d’edificis construïts amb influències
d'arquitectura aragonesa de Lleida. També destaca un cert tractament
monumentalista i una clara voluntat de donar façana a la plaça com un ajut
a la conformació urbana d'aquesta.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Sauces haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica del
maó vist.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre la façana principal i les laterals o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’antiga casa Sauces, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes d’antigues estructures conservades al seu interior, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga Casa Sauces, bastida entre 1800 i 1833, fou l’habitatge dels hereus de Joan
Sauces, propietari d’una vivenda anterior. Hi ha notícies del ferrer Josep Sauces, d'origen
gascó, que ocupà aquesta casa abandonada pels moriscos en la primera època del
barroc al segle XVII.
Sembla, però, que el motiu més cert és que Sauces era el nom de l'antic propietari. L'amo
de la casa va ser el ferrer Antonio Vives, àlies Sauces. Aquesta versió quedaria
desmentida per una altra que recull Vidal Vidal a "La ciutat de l'oblit", segons la qual la
trifaçànica casa era domicili particular d'un ferrer que duia per nom Josep Sauces, la
família del qual continuaria ocupant l'habitatge fins al segle XX.
Explica la llegenda sobre l'origen del balcó de Serraller que aquesta magnífica peça que
presideix la façana de la Diputació, fou obra d'un aprenent de serraller, que va enamorarse de la filla del seu amo, Josep Sauces. La noia era l'heroïna lleidatana del setge del
1707, en honor de la qual Lleida hi té dedicat un carrer. El pare de la noia que va deixar
en ridícul l'exèrcit francès, va exigir al pretendent que si volia la mà de la seva filla hauria
de demostrar que era tan bon ferrer com ell mateix. El jove es va posar a la feina i,
d'amagatons, va elaborar una peça que va deixar bocabadats a tots els que la van veure.
Era el balcó de Serraller. La innegable realitat és que des del primer pis de la Casa
Sauces s'hi pot contemplar una vista privilegiada del balcó del Serraller com narra la
llegenda.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya. IPAC 14308.

Actuacions finca

Casalot construït entre 1808 i 1833.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA DE MATERNITAT

047.EA

Altres denominacions BIBLIOTECA PÚBLICA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla d’Aragó, 10

Coordenades UTM x = 301727
y = 4609592

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1898703CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0402

Nº reg/cat.

047.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Biblioteca
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Edifici construït l’any 1884. Reconversió en biblioteca pública a finals del segle XX (19911997)

Autor/promotor

Joan Soler i Agapit Lamarca. Arquitectes (1884) / Rehabilitació Daniel Gelabert. Arquitecte
(1991)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està obert a la rambla d'Aragó, articulant la cantonada
amb el carrer del governador Montcada.

Context

L’antiga Casa de la Maternitat està situada en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de
Lleida, amb accés des del número 10 de la Rambla d’Aragó. Edifici aïllat de planta
allargassada amb façana principal a la Rambla d’Aragó, i a la banda posterior hi ha una
gran esplanada que funciona com a aparcament.

Elements

Edifici de planta rectangular allargassada de planta baixa i dues plantes pis, amb dos
grans patis interiors, actualment coberts amb un tancament contemporani. La coberta de
les diferents ales originals de l’immoble és de dues vessants de teula ceràmica tipus
aràbiga.
Façana amb composició clàssica i simètrica. La façana principal mostra dos panys
simètrics articulats per un cos central i dos extrems que sobresurten del pla general de la
façana, fet que confereix una sòbria composició al conjunt. La façana principal presenta
tres nivells diferenciats. Un sòcol o basament aplacat de pedra ajuda a superar el
desnivell de la parcel·la. La planta baixa presenta un revestiment construït amb morter
que simula un especejament petri emfatitzant les juntes horitzontals del parament amb
finestres rectangulars situades de manera regular i equidistant. El nivell superior,
corresponent a la planta primera i segona de l’immoble, mostra un fi arrebossat decorat
amb una cornisa esgrafiada a nivell de cada forjat. Les obertures són finestres
rectangulars situades a eix amb les de planta baixa amb un emmarcat del mateix morter.
Cal destacar els panells esgrafiats intercalats entre les finestres de la segona de la façana
principal, realitzats després que una intervenció de Villalonga cegués algunes obertures.
La part central de la façana acull l’accés principal al conjunt, composat per un portal d’arc
de mig punt flanquejat per una finestra a cada banda. En aquest cos, les tres obertures de
planta primera es converteixen en tres balconades comunicades amb un balcó corregut
protegit amb balustrada de pedra que ocupa tota la longitud d’aquesta part central. Les
quatre cantonades de l’edifici presenten el pla de la façana sobresortit del pla general del
parament definint un tractament a modus de quatre cossos o torres extremes. La façana
posterior presenta el mateix ritme de finestres i està revestida amb arrebossat fi, sense
esgrafiats amb una porta també central que determina l’accés posterior a l’immoble.
L’edifici està coronat per un ràfec motllurat que aixopluga un conjunt d’obertures que
airegen la cambra sota coberta de les naus.
Tot i el manteniment del caràcter classicista exterior, els efectes de la darrera intervenció
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s’evidencien a l’interior, al qual s’accedeix després de travessar la porta del centre de la
façana principal, custodiada per un balcó i elevada per unes escales i rampa d’accés. A
l’interior l’espai s’ordena -després de la intervenció de Gelabert- al voltant de dos patis
d’ús polivalent, revestits de travertí i units per un cos central que acull àrees de serveis i
que funciona com a distribuïdor, car inclou les escales -de travertí i barana de forja- i els
ascensors -panoràmics, oberts als patis-. Els espais de totes les plantes s’obren als patis
mitjançant arcs de mig punt, tancats amb vidre a la planta baixa i formant tribunes de vidre
a les plantes superiors, on grups de cadires Wassily conviden a la lectura en un espai
dominat per la lluminositat i la transparència. Els patis són coberts per un sistema
d'estructura d’acer i peces de xapa i vidre; mentre que als espais interiors que envolten el
claustre trobem voltes atrompetades, i encavallades de fusta al distribuïdor central.
Ús actual

Biblioteca Pública de Lleida

Ús original/altres

Casa de la Maternitat

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’antiga Casa de la Maternitat presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici de l’antiga Casa de la
Maternitat com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans.
S’identifica en els plànols amb la Clau Se4 i correspon a Sistema d’Equipament públic
Cultural-social-religiós.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (plafons esgrafiats,
sanefes, encerclament d’obertures, relleus,remarques en planta inferior).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Biblioteca pública.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, i
dins d’ella especialment els grans patis interiors coberts posteriors a la seva rehabilitació..
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Biblioteca pública.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Biblioteca pública.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Biblioteca pública, afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació com a Biblioteca pública., a fi i efectes de la seva
recuperació.

* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE4 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa de la Maternitat haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
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- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació com a Biblioteca pública.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana principal i les laterals o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de
permetre posar en valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que
hagi tingut el monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti
homogeneïtzar o fer desaparèixer aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’antiga Casa de la Maternitat, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes d’antigues estructures conservades al seu interior, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
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amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La construcció de l'Inclusa Provincial s'inicià el 1805, però tardà més de vint anys a
inaugurar-se. Aquest edifici funcionà com a maternitat fins el 1988 i el 21 de gener de
1998 s'hi inaugurà la nova seu de la Biblioteca Pública. La Casa de la Maternitat va ser
rehabilitada segons el projecte de l'arquitecte lleidatà Daniel Gelabert.
Abans de la rehabilitació per la reconversió en biblioteca, l'edifici s'organitzava al voltant
dels dos grans patis interiors, soterrani i planta baixa. El patí de la dreta estava destinat
als jocs dels nens i el de l'esquerra a les nenes, i amb una escala noble central que
comunicava les diferents dependències. Les dependències de l'edifici, com els menjadors,
les aules educatives, les habitacions i la capella rodejaven els dos claustres i es
disposaven al voltant de les tres plantes de l'edifici. L’adaptació de l’edifici per a biblioteca
pública donà com a resultat una construcció de quatre plantes amb una superfície útil de
gairebé 6 000 m2 , d’extraordinària lluminositat natural i artificial i de gran sobrietat. És la
receptora del dipòsit legal de la província de Lleida des del 1958 i disposa d’un fons
aproximat de 150.000 ítems, dels quals 9.760 són impresos dels segles XVI al XIX, 6
manuscrits i 25 incunables.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya. IPAC 14308.
Gran Enciclopèdia Catalana.
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Edifici construït l’any 1884 i rehabilitat íntegrament l’any 1991.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0602

Nº reg/cat.

048.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

048.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Edifici públic
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX (1890)

Cronologia

Edifici construït entre l’any 1893 i 1898 sobre els fonaments d’un antic hospici.

Autor/promotor

Celestí Campmany. Arquitecte (1890).

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està emmarcat pel carrer del Carme, la baixada de
l'Audiència i la rambla de Ferran, essent practicable tant pel carrer del Carme com per la
rambla de Ferran.

Context

El Palau de la Diputació està situat en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Lleida, amb
accés des del número 15 de la Rambla de Ferran. Edifici representatiu en cantonera, de
planta baixa i tres pisos, absorbint el desnivell entre el carrer del Carme i el Passeig
Ferran. El tester de l’edifici dona a la Baixada o carrer de l’Audiència configurant la seva
façana lateral.

Elements

Edifici de planta rectangular de planta baixa, dues plantes pis i planta sota coberta amb
pati interior que l’organitza. La coberta de les diferents ales de l’immoble és de dues
vessants de teula ceràmica tipus aràbiga.
L'edifici és accessible pel carrer del Carme i -des dels anys 40- per la rambla de Ferran.
Tot i això, els tres paraments exteriors presenten façanes monumentals de composició
similar. Les més antigues corresponen a la façana del carrer del Carme i la façana lateral
de la Baixada de l’Audiència i estan organitzades en tres cossos. A la façana del carrer del
Carme, el cos central allotja les portes d'entrada amb disposició rítmica d'obertures
tancades amb vitralls, les quals acompanyen la balconada situada entre els dos portals
coneguda com el balcó del Serraller (1761). Dues pilastres de pedra esculturada
flanquegen la part central de la façana i sobresurten de la coberta configurant una
monumental composició. Una potent cornisa de pedra, que s’estén al llarg de tota la
longitud del parament, separa la planta segona de la planta sota coberta. L’edifici està
coronat per una cornisa de pedra que a la part central assoleix més alçada i esta
coronada per una potent cornisa de pedra recolzada sobre mènsules esculturades i
centrada per un escut amb detalls d'ornamentació vegetal. Un basament o sòcol és
l’element que ajuda compositivament a absorbir el desnivell existent entre el carrer del
Carme i la rambla de Ferran. Ambdós trams laterals d’aquesta façana obren a través
d’una finestra a cada planta situades a eix. Les llindes de les obertures de planta primera
estan emmarcats i coronats per garlandes florals.
La façana lateral de la baixada de l'Audiència repeteix el mateix esquema amb major
amplitud i sense portes, però amb potents finestrals emmarcats i coronats per garlandes
florals.
A la façana de la rambla, més classicista, el cos central -lleugerament endinsat- presenta
tres arcs nus de mig punt que configuren a mena de nàrtex l'àmbit d'accés a planta baixa,
amb una galeria encaixada a la part superior configurada per dos conjunts de columnes
geminades que arrenquen d’un dau o basament, sobre les quals recolza l’entaulament i la
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potent cornisa que corona aquesta façana. La balconada queda protegida per una barana
de ferro forjat ancorada entre els daus de suport de les columnes. En el parament interior
enretirat de la balconada s'hi han disposat l’any 2007 uns grans murals de Josep Minguell.
Els trams laterals obren a través de dues finestres a planta baixa i un balcó a planta
primera. En aquesta façana, una potent cornisa de pedra, que s’estén al llarg de tota la
longitud del parament, separa la planta baixa de la planta primera.
Lleugerament asimètric en planta, l'interior s'ordena al voltant d'una escala central, i la
disposició actual és complementà amb unes reformes a la planta baixa, sala d’actes i
accessos realitzades en 2002, segons projecte de Melitó Camprubí. Un element força
interessant són els frescos de Jaume Minguell (planta baixa i tres pisos, pintats entre 196465) i Josep Minguell (soterrani, executats en 2002; i cos central de la façana de Ferran,
realitzats en 2007). Les diverses estances acullen espais de la Diputació, però són també
l'emplaçament d'una petita mostra de l'extens fons artístic de l'organisme.
Ús actual

Diputació de Lleida

Ús original/altres

Diputació de Lleida

Façanes/Coberta
Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al palau de la Diputació presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici del palau de la Diputació
com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els
plànols amb la Clau SE3 i correspon a Sistema d’Equipament públic Administratiuproveïment.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
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1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa (encerclament d’obertures, relleus, motllures,
columnes, pilastres, mènsules, serralleria), i especialment el balcó del serraller i els
murals de la façana de la rambla.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, antiga sala de plens, despatx presidencial- originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
1.D. ELEMENTS PLÀSTICS INTEGRATS
Aquells elements plàstics integrats al conjunt, que resulten inseparables del mateix i
contribueixen a completar-lo en la seva configuració i significat, com ara el setcentista
balcó del serraller -incorporat a la façana del carrer del Carme-, els vitralls de la sala de
plens -oberts a la baixada de l’Audiència-, i els murals de Jaume Minguell -planta baixa i
tres pisos de l’àmbit d’escala- i Josep Minguell -soterrani i cos central de la façana de la
rambla de Ferran-.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
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2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.
3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE3 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Administratiuproveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el palau de la Diputació haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions a futures intervencions:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
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efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del bé, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements de pedra barroquitzants i classicistes –balcons, encerclament d’obertures,
relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules- de gran plasticitat, i del l’interior amb
dotació d’espais comunitaris rellevants -ultra l’antiga sala d’audiència, vestíbuls, escales,
patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del conjunt.
- Les obres plàstiques integrades al conjunt, i inseparables d’ell, que contribueixen a
completar-lo en la seva configuració i significat, com ara el balcó del serraller, els vitralls
de la sala de plens, i els murals de Jaume Minguell i Josep Minguell, remarcant-ne
d’aquest darrer els de la façana de Ferran.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en
valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el
monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o
fer desaparèixer aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta al palau de la Diputació, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
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instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes d’antigues estructures conservades al seu interior, utilitzant o recuperant
els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'edifici original es va construir entre l'any 1789 i el 1795 com a hospici damunt de l'antic
Hospital del Sant Esperit destruït per la Guerra de Successió, amb part dels béns de
Gaspar de Portolà. El 1873 es va voler establir la seu de la Diputació en aquest
emplaçament però l'hospici estava en runes. Els diputats volien bastir un edifici de nova
planta costejat amb la venda de l'antic hospici del carrer del Carme, però per manca de
recursos es va haver d'abandonar l'antic convent de Sant Francesc i es va arranjar l'edifici
per establir-hi la seu de la Diputació.
Cal destacar que la façana de la rambla de Ferran no es va poder fer ni el 1873 ni el 1920,
per manca de diners. "Regiones devastadas" construí la façana de la Rambla de Ferran a
la postguerra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya. IPAC 14318.
Gran Enciclopèdia Catalana.

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1884 i rehabilitat íntegrament l’any 1991
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES
ARTS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de la Palma, 12

Coordenades UTM x =
y=

;
Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2098623CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

049.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església i convent
Estil i Època

Obra barroca/popular/contemporània; Segle XVIII/XIX (1752/1885)

Cronologia

Original del s. XVIII, ampliació i modificació als s. XIX i XX. Enderroc amb conservació de
determinats elements al s. XXI.

Autor/promotor

Jaume Terés. Arquitecte. Darrera intervenció S. XXI

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana principal oberta al flanc nord-oriental del
carrer de la Palma; per bé que també és practicable a través de la façana posterior, oberta
al carrer dels Fanalets de Sant Jaume.

Context

Les restes de l’església i convent de Sant Pau es troben al bell mig del centre històric de
la ciutat de Lleida amb accés des del número 12 de carrer de la Palma.
Els pocs vestigis que romanen en peu de l'antiga església i convent de Sant Pau
consisteixen en fragments de la façana principal, oberta al flanc nord-oriental del carrer de
la Palma; i un tram de la façana posterior, que configura gran part del flanc meridional del
carrer dels Fanalets de Sant Jaume.

Elements

Aquesta construcció entre mitgeres, en obres des de 2006, nasqué en 1752 com la seu de
la Confraria de la Doctrina Cristiana de Sant Pau Apòstol, i després de diverses vicissituds
acull actualment la seu de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.
Aquesta darrera intervenció, projectada per Jaume Terés, ha comportat l'enderroc de la
pràctica totalitat de l'antic conjunt, i actualment els únics vestigis que en queden són la
planta baixa de la façana principal i la pràctica totalitat de la façana posterior.
Aquesta façana és de planta baixa i tres alçades, i fou bastida en maó vist amb detalls
singularitzats en pedra a cornises i obertures, practicades rítmicament a totes les plantes.
D'altra banda, la façana principal rep un tractament protagonista gràcies a la
singularització en pedra de les portes d'entrada al convent i a la capella. Ambdues portes
s'obren en un mur d'obra amb llindar i brancalada de pedra, i presenten una composició
similar tot i que la porta de la capella sigui sensiblement més gran que la del convent:
ambdues són coronades per un timpà piramidal superior motllurat notable, aixecat sobre
brancals amb una decoració de caràcter més aviat sobri. De totes maneres, la porta
d'entrada a la capella és de major senzillesa, ja que la decoració es redueix a l'arc
rebaixat de la porta, on un relleu d'un sagrat cor és flanquejat per elements vegetals de
gran modèstia; i la porta és rematada per una robusta creu de factura senzilla. Per la seva
banda, la porta d'entrada al convent té la llinda recta, però entre aquesta i el timpà
triangular -sense coronament-, l'espai és ocupat pel que es podria considerar el
monograma de Malegat -canonge Malegat-, consistent en una M entre palmes i elements
vegetals, amb les lletres treballades també com elements vegetals i tocades amb una
corona.

Ús actual

Escola d’Art Municipal
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Església i convent

Façanes/Coberta La façana posterior i els dos portals presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’Escola d’Art Municipal presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on es troben les restes de l’església i convent de
Sant Pau com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans.
S’identifica en els plànols amb la Clau Se1 i correspon a Sistema d’Equipament públic
Docent.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell de protecció 2. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES:
1.A.1) Les restes dels panys plens de paret originals de dues de les seves fases que es
conserven.
1.A.2) Totes les obertures i coronaments que configuren la formalització de la façana en
relació amb els panys plens de paret, originals de dues de les seves fases que es
conserven, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que
excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals, originals de dues de les seves fases que es
conserven, (obertures, relleus, motllures, pilastres, encerclament de portes i de finestres,
remarca de les línies d´imposta i empit).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici original que es conserven al
carrer dels Fanalets de Sant Jaume.
1.B.2) Els nivells de plantes de les restes de les façanes originals de dues de les seves
fases que es conserven, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen d’elles
convertint-les en autònomes.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura de les restes de les façanes originals de dues
de les seves fases que es conserven.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi les restes dels panys plens de paret
originals de dues de les seves fases que es conserven.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures i coronaments que
configuren la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, originals
de dues de les seves fases que es conserven, i que en cap cas han de ser desfigurats per
rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements ornamentals, originals de
dues de les seves fases que es conserven, (obertures, relleus, motllures, pilastres,
encerclament de portes i de finestres, remarca de les línies d’imposta i empit).
2.A.4) Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i
funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la
textura de les restes de les façanes originals de dues de les seves fases que es
conserven.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de
l’edifici original que es conserven al carrer dels Fanalets de Sant Jaume.
2.B.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes de les restes de les
façanes originals de dues de les seves fases que es conserven, tot respectant les seves
obertures, excepte si es separen d’elles convertint-les en autònomes.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura de les
restes de les façanes originals de dues de les seves fases que es conserven.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SE1 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Restes estimables malgrat la seva precarietat després de l’enderroc, com a
exponents de notables composicions d’estructures conventuals -pel que fa
al mur-, i de la formalització de l’accés als temples i convents en el seu
moment -pel que fa a les portalades-.
El valor d'aquestes restes resideix en el valor històric i arquitectònic dels
elements.
Aquest document proposa conservar el tram de la façana posterior i les
dues portalades amb el Nivell 2 de protecció degut al seu valor històric i
arquitectònic. Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i
arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i
transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric
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de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquests elements no resideixen només en el seu valor històric i
arquitectònic, sinó també en el que representa com a seu d’una
congregació que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de Lleida. Aquest
fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels valors socials i
ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre les restes de l’església i convent de sant Pau
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
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Ambientals 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 de manera no reversible 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 de les restes de les façanes
originals de dues de les seves fases que es conserven, i especialment la composició i
formalització material i constructiva dels exteriors.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo
en els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la
façana posterior conservada i sobre les dues portalades en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’edifici que conserva els elements protegits,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de la façana o els portals es realitzaran conservant al
màxim l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu dels
elements.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Les restes conservades d’aquesta antiga construcció entre mitgeres nasqué en 1752 com
la seu de la Confraria de la Doctrina Cristiana de Sant Pau Apòstol, i després de diverses
vicissituds acull la seu de la nova Escola d’Art Municipal.
El primer edifici fou erigit pel canonge Domènec Malegat, afí a la voluntat del bisbe
Galindo de potenciar l'ensenyament de la doctrina cristiana després de la Guerra dels
Segadors. L'immoble -que incloïa una petita capella i la casa del prior- era de dimensions
modestes i no adquirí la configuració que presentava abans del seu enderroc fins que els
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2017

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

Lleida
RESTES DE L'ESGLÉSIA I CONVENT DE ST. PAU

049.EA

claretians s’instal·laren a Lleida en 1885, amb posteriors modificacions a principis del
segle XX, quan s'amplià la capella, es construïren diversos altars i es decoraren els murs
amb estucats policromats força interessants. Posteriorment a la guerra civil es dugueren a
terme algunes reformes sense variar substancialment aquesta disposició, però tot plegat
s’ha perdut excepte unes escasses restes en la referida reconversió de l'immoble en
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.
Bibliografia

Frederic VILÀ TORNOS / Xavier RODRÍGUEZ PADILLA. “Estudi Previ del Catàleg i
Inventari dels elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

De l’antiga construcció de l’església i el convent s’ha conservat un tram de la façana
posterior i la porta d’accés al convent i la porta d’accés a l’església.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

Vista de conjunt

2017

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

Lleida
RESTES DE L'ESGLÉSIA I CONVENT DE ST. PAU

049.EA

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 15

Coordenades UTM x = 302342
y = 4609913

;

Número
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Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2502308CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0107

Nº reg/cat.

050.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Ogival; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Construïda entre els anys 1877-1902; restaurada després de la Guerra Civil per Regiones
Devastadas (1940-1944).

Autor/promotor

Juli de Saracíbar, Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'església tanca la plaça de Sant Joan pel flanc oriental, obrint-se
cap al carrer de Sant Joan.

Context

L’església de Sant Joan està situada en el bell mig de la ciutat, configurant la gran part de
la façana de l’extrem nord-est de la plaça que porta el mateix nom.

Elements

El temple presenta les característiques formals pròpies del neogòtic, tant a l’interior com a
l’exterior. Ara bé, aquí cal destacar la descripció que Francesc Fontbona i de Vallescar,
membre de l’Institut d’Estudis Catalans, va fer a la lliçó inaugural del curs 1999-2000 dels
Amics de l’Art Romànic titulada “Neomedievalismes al segle XIX”. En aquest document
Fontbona afirma: “Aviat el medievalisme arquitectònic deixà de ser gairebé sinònim de
neogòtic i altres opcions esdevingueren més freqüents. Al paranimf de la Universitat de
Barcelona (1870-1880) d’Elies Rogent, s’hi introduí un mudejarisme [...]; el projecte
d’església de sant Genís de Vilassar, de Miquel Garriga i Roca, va fer-se “de gusto
bizantino” (1871) i el de l’església de Sant Joan, a Lleida (1872) de Juli Saracíbar, era d’un
estil ogival, però que no tenia gran cosa a veure amb el gòtic típic del país. 1
(1) FONTBONA i de VALLESCAR, Francesc. “ Neomedievalismes al segle XIX.” Amics de
l’Art Romànic. Filial de l’institut d’Estudis Catalans. Lliçó inaugural del curs 1999-2000. Pg.
12.
De planta basilical, habitualment s’hi accedeix a través de la porta neoromànica del braç
sud del transsepte. La façana principal que obre a la plaça de sant Joan, tot i presentant
un aspecte unitari, cal recordar que està inacabada, ja que falten sengles torres amb
pinacles als cossos laterals previstes en el projecte de Saracibar. La façana és de tres
cossos en coincidència amb les naus i mostra una gran rosassa a la part alta del cos
central, emmarcada amb un arc ogival coronat, al seu torn, pel traçat de la cornisa
d’arquets ogivals que concorda amb la de la porta principal d’accés. El portal se situa sota
el cor, el qual obre a façana a través d’un conjunt de quatre obertures geminades d’arc
apuntat amb mainell central. Els arcs apuntats de cada element recolzen sobre pilars
composats per un conjunt de columnetes amb basament i capitell únic, convertint-se en
un element de gran qualitat arquitectònica.
La nau central és més alta i ampla que les laterals, i totes són cobertes per 4 trams de
volta de creueria que descansa en semicolumnes adossades als carcanyols dels arcs
torals, per sota del nivell de finestres que perfora la nau central. La volta se sustenta sobre
pilars cruciformes on hi ha tallades diverses semicolumnes que contacten amb les
pilastres adossades dels murs de les naus laterals. El transsepte no sobresurt en planta,
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però els pilars reben un tractament diferenciat en l'esquema compositiu, car presenten
fornícules amb petites traceries i parelles de semicolumnes adossades que sustenten
l'entaulament i l'arrencada de l'arc, inexistents a la resta de pilars. L'absis és semicircular i
precedit per un tram de volta que dóna pas a la volta nervada de cinc panys que descansa
en semicolumnes adossades a mitja alçada del mur, entre els vitralls. Destaquen
especialment les tribunes a banda i banda del presbiteri, geminades i coronades per arcs
conopials profusament decorats. Exteriorment, la capçalera és quadrada, i just damunt
seu s’aixecaren diverses estances parroquials en maó i pedra, d'afaiçonament
Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a l’església de san Joan presenta bon estat de
conservació

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’església de Sant Joan com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religiós. Les
finques situades a l’entorn de la plaça de san Joan estan qualificades com a zona de
centre de la Ciutat, especialitzada en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial,
identificades en plànol amb la Clau R1a2. La plaça té la qualificació de SV4.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA DE L’ESGLÉSIA I LES DEPENDÈNCIES PARROQUIALS
1.A.1) Els panys plens de paret.
1.A.2) Tots els arcbotants, obertures, elements volats, espadanya i coronaments
originals, corresponents a la formalització de la façana en relació amb els panys plens de
paret, i en especial les portalades, els finestrals i els rosetons, les portes i altres
tancaments (sense poder-ne afegir de nous, ni tampoc tendals, elements de protecció
solar, rètols, instal·lacions o aparells).
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals (pilastres, encerclament petri
d’obertures, òculs i arcs cecs, motllures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
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1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ESGLÉSIA
Els espais interiors originals del temple, les naus central i laterals, el nucli del presbiteri
amb l’altar i l’edicle, la capella del Santíssim, la sagristia, els panys de paret, els pilars, les
voltes, els finestrals i els rosetons.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals en pedra de la façana exterior (panys
plens de paret de pedra, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels àmbits interiors del
temple.

2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA DE L’ESGLÉSIA I LES DEPENDÈNCIES PARROQUIALS
2.A.1) Tot allò que hagi canviat els panys plens de paret.
2.A.2) Tot allò que hagi canviat les obertures, arcbotants, elements volats, espadanya i
coronaments originals, configuradors de la formalització de la façana en relació amb els
panys plens de paret, i en especial les portalades, els finestrals, els rosetons, les portes i
altres tancaments.
2.A.3) Tot allò que hagi canviat els elements ornamentals originals (pilastres,
encerclament petri d’obertures, òculs i arcs cecs, motllures).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
Tot allò que hagi canviat la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, i els elements infraestructurals i d’instal·lacions
(antenes, aparells de climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització
original del conjunt, etc.).
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ESGLÉSIA
2.C.1). Tot allò que hagi canviat els espais interiors originals del temple, les naus central i
laterals, el nucli del presbiteri amb l’altar i l’edicle, la capella del Santíssim, la sagristia, els
panys de paret, els pilars, les voltes, els finestrals, els rosetons, les portes i altres
tancaments.
2.C.2). Tot allò que cal substituir, per la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
2.C.3). Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics
–imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc.-, mantenint el màxim
possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars del
conjunt, sense que això sigui obstacle per a poder emprar nous llenguatges artístics.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que hagi canviat el cromatisme, l’acabat material i textura originals de la façana
exterior (panys plens de paret de pedra, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels
àmbits interiors del temple.

3. Elements de Modificació Obligada
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastida l’església de Sant Joan Clau SEp4, correspon a Sistema d’Equipament privat
Cultural-social-religiós, així com la qualificació de les finques que composen la morfologia
urbana més propera al bé, qualificades com a centre de la Ciutat, especialitzada en
activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificades en plànol amb la Clau
R1a2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar l’església de Sant Joan amb el Nivell
2 de protecció degut al valor històric, social i arquitectònic de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i arquitectòniques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre
íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest bé no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una congregació que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de
Lleida. Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels
valors socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la
seva catalogació per raons històriques, arquitectòniques, socials i
paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’església de Sant Joan haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
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Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
disposició exterior de la façana -església i dependències parroquials-, amb tots els seus
elements, i l’àmbit interior del temple, remarcant-ne les naus, les voltes, els finestrals i els
rosetons.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar
el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’església, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
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L’interior de l’església s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El 1168 la petita mesquita de la plaça, consagrada uns anys abans com a església, era el
cap de la principal parròquia de Lleida. L'edifici va patir transformacions al llarg del 1372.
En l'època del renaixement hi havia un quadre de l'Albert Dürer. Al segle XVII hi havia dos
retaules del plateresc barroc. El 1601 es fabricà el cor sobre la porta principal del temple.
Després de la Revolució de Setembre de 1868 s'enderrocà l'església.
Anys més tard, tancant l’extrem nord-est de la plaça del mateix nom, es bastí en
substitució de l'antiga església de Sant. Joan, enderrocada en 1868. Encarregada pel
bisbe Marià Puigllat a Juli de Saracíbar, en 1877 es col·locà la primera pedra L’any 1879
Celestí Campmany assumí la direcció de l’obra en absència de Saracibar introduint
algunes variants i reduccions, i el temple es consagrà en 1895, per bé que les obres
continuaren fins 1902. Molt malmès durant la guerra civil, fou restaurat per Regiones
Devastadas. Francisco Clavera Armenteros redactà el projecte en 1940, any en que
també s’iniciaren les obres, finalitzades en 1944.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
FONTBONA i de VALLESCAR, Francesc. “ Neomedievalismes al segle XIX.” Amics de
l’Art Romànic. Filial de l’institut d’Estudis Catalans. Lliçó inaugural del curs 1999-2000. Pg.
12.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’església, molt malmesa durant la Guerra Civil, va ser restaurada per Regiones
Devastadas sota el projecte de Francisco Clavera Armenteros.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de l’Acadèmia, 17

Coordenades UTM x = 301614
y = 4609324

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1795119CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0703

Nº reg/cat.

051.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Inaugurada l’any 1871, Tercer pis i sala d’actes construït l’any 1896 i tercer cos afegit l’any
1950

Autor/promotor

Pedro A. Pereña

Parcel.la

Accés sense dificultats. Oberta al flanc oriental del carrer de l'Acadèmia, prop de la seva
intersecció amb el carrer de Ramon Soldevila i el carrer de la República del Paraguai.

Context

L’Acadèmia Mariana està situada en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 17
del carrer de l’Acadèmia.

Elements

Edifici entre mitgeres amb pati interior a la seva part posterior, queda inclòs a la trama
d'eixample amb planta baixa i tres pisos, va ser bastit sobre uns fonaments medievals.
Façanes amb eixos de simetria, balconada correguda al primer pis, rematat amb una
cornisa, emfatitzant els escuts i l'espadanya central. L’edifici està construït amb murs de
càrrega, estructura mixta de pilars de ferro, i coberta de teula àrab.
L’Acadèmia Mariana va ser construïda l’any 1868 a l’actual carrer Acadèmia seguint el
projecte de Pedro A. Pereña -executat per Ramon Serratosa-. Al voltant de l’any 1896
José A. Queralt projectà la primera ampliació, dirigida per Blas Lamolla i executada per
Francisco Nadal y Hnos. quan es va construir el tercer pis i la sala d’actes. La segona i
última ampliació la promogué el canonge Brugulat en 1915, i un nou edifici s’aixecà sobre
unes terres adquirides per ell mateix a l’oest del primer bloc, a partir d’un projecte de José
A. Queralt. Greument afectada per la guerra civil, les reconstruccions i restauracions se
succeïren durant la immediata postguerra, els anys 60 i el període 2002-2006, de la mà
–respectivament- de Manuel Moll Salord, l'equip format per Ángel Mejón Sudor i José
García Vidal i, darrerament, per Juan Ignacio Soria Villalonga.
L'edifici resultant de totes les intervencions és format per tres blocs de planta baixa i dos
pisos, i una tanca de forja precedeix el cos central, endarrerit respecte als dos laterals.
L’accés es produeix per la façana principal a través d’un portal d’arc de mig punt coronat
per un balcó sobre mènsules, acompanyada pel mateix esquema als cossos laterals per
bé que els arcs d’entrada són rebaixats i els balcons coronen les obertures de mig punt
que perforen rítmicament tota la planta baixa, aplacada en pedra. A les plantes superiors
del cos central, aquestes esdevenen rectangulars amb senzills marcs; mentre que als
laterals, a la primera planta són de mig punt acompanyades per motllures en forma
d’entaulament amb frontó circular sobre pilastres, i a la segona esdevenen rectangulars,
per bé que el marc, d'arc rebaixat, les converteix en geminades. El dos cossos laterals del
conjunt estan coronats per dos frontons similars als que configuren el guardapols o
coronament de les finestres de la primera planta, mentre que al cos central, una potent
cornisa sobre dóna pas a una espadanya amb frontó triangular aixecada a finals del segle
XIX.
A l’interior -ordenat al voltant d'un claustre amb tancaments de vidre- destaquen l’escala,
l’oratori, el teatre -art déco, probablement el més antic de la ciutat- i el paranimf, important
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obra modernista bastida en 1896 per acollir els Jocs Florals. L’escala, amb barana de
forja, condueix al segon pis i dóna accés a l’oratori neogòtic, empeltat de cert
afaiçonament neorenaixentista. La capella, de planta rectangular, dividida en tres naus
d’igual alçada cobertes amb volta d’aresta, suportada per quatre columnes amb capitells
corintis, acull el cor damunt de l’entrada, i els murs laterals són dividits per pilastres
barroquitzants mentre diverses obertures els perforen, tant a la part baixa com per sobre
de la cornisa. Decorat amb frescos de Marquès i pintures de Jaume Morera, una rèplica
de la Verge Blanca -original de Maximilià Sala- dins un retaule daurat neogòtic,
acompanya el Sant Crist de l’altar, obra d’Antonio Guerra.
Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a l’església de l’Acadèmia Mariana presenta bon
estat de conservació.

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’Acadèmia Mariana com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 correspon a Sistema d’Equipament privat Cultural-social-religi. Les
finques situades al seu entorn estan qualificades com a zona d’Eixample Residencial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, corresponents al cos d’edifici anterior a la intervenció de 2006 (sense poder
afegir noves obertures en el pla de façana).
1.A.2) Totes les obertures, coronaments i teulades que configuren la formalització de la
façana en relació amb els panys plens de paret, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, corresponents al cos d’edifici anterior a la intervenció de 2006.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals (encerclament petri d’obertures, pilastres,
motllures, baranes, reixes), originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, corresponents al cos d’edifici anterior a la intervenció de 2006.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, corresponents al cos d’edifici anterior a la intervenció
de 2006.
1.C-. ÀMBITS DE L’ACCÉS EXTERIOR, L’ESCALA PRINCIPAL I EL VESTÍBUL DEL
SEGON PIS:
La configuració del reducte d’accés exterior -delimitat pels pilons i la reixa-, de l’escala
principal -amb la notable serralleria floral-, i del petit vestíbul al que s’obren l’oratori i el
teatre -amb els quatre murals del 1900, la lluerna i la resta de pintures-, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
.
1.D. ÀMBIT DE L’ORATORI
Les columnes, els arcs, les voltes, els timpans, el retaule-cambril -rèplica de l’inicial-, els
vitralls superiors i les pintures vuitcentistes, configurant tot l’àmbit de la capella, original o
derivat de la seva evolució tipològica més significativa, del que cal preservar especialment
la percepció espacial unitària, i del que cal recuperar en futures intervencions l’estètica
original, ara parcialment desvirtuada per afegits inadequats com els falsos arcs ogivals
sobre marbre del presbiteri, o els vitralls incorporats en el segle XX en els paraments
laterals.
1.E. ÀMBIT DEL PARANIMF
La configuració íntegra del paranimf, original o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, amb les seves galeries, llanterna, enteixinats, columnes, mènsules,
emmarcaments d’obertures, òculs, pintures i tota la profusa ornamentació, i en conjunt tot
l’àmbit resultant del que cal preservar especialment la percepció espacial unitària.
1.-. ÀMBIT ENJARDINAT
Les restes de l’antic l’hort i jardí que encara es conserven de la disposició original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, tan pel que fa als exemplars
arboris com a l’espai articulat amb el conjunt arquitectònic.
1.F. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
El cromatisme, l’acabat material i textura de les façanes exteriors i dels àmbits interiors,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (panys plens de paret,
teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments petris i de tota mena, arrebossats,
esgrafiats, pintures i escultures).

2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents al cos d’edifici
anterior a la intervenció de 2006 (sense poder afegir noves obertures en el pla de façana).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, coronaments i teulades que
configuren la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, originals
o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents al cos d’edifici
anterior a la intervenció de 2006.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi aquells elements ornamentals
(encerclament petri d´obertures, pilastres, motllures, baranes, reixes), originals o derivats
de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents al cos d´edifici anterior a la
intervenció de 2006.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tot allò que no correspongui o agredeixi aquells elements de la línia envoltant de l’edifici,
original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa, corresponents al cos
d’edifici anterior a la intervenció de 2006.
2.C. ÀMBITS DE L’ACCÉS EXTERIOR, L´ESCALA PRINCIPAL I EL VESTÍBUL DEL
SEGON PIS
Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració del reducte d’accés exterior delimitat pels pilons i la reixa-, de l’escala principal -amb la notable serralleria floral-, i del
petit vestíbul al que s’obren l’oratori i el teatre -amb els quatre murals del 1900, la lluerna i
la resta de pintures-, original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
.
2.D. ÀMBIT DE L’ORATORI
Tot allò que no correspongui o agredeixi es columnes, els arcs, les voltes, els timpans, el
retaule-cambril -rèplica de l’inicial-, els vitralls superiors i les pintures vuitcentistes,
configurant tot l’àmbit de la capella, original o derivat de la seva evolució tipològica més
significativa, del que cal preservar especialment la percepció espacial unitària, i del que
cal recuperar en futures intervencions l’estètica original, ara parcialment desvirtuada per
afegits inadequats com els falsos arcs ogivals sobre marbre del presbiteri, o els vitralls
incorporats en el segle XX en els paraments laterals.
2.E. ÀMBIT DEL PARANIMF
Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració íntegra del paranimf, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, amb les seves galeries,
llanterna, enteixinats, columnes, mènsules, emmarcaments d’obertures, òculs, pintures i
tota la profusa ornamentació, i en conjunt tot l‘àmbit resultant del que cal preservar
especialment la percepció espacial unitària.
2.F. ÀMBIT ENJARDINAT
Tot allò que no correspongui o agredeixi les restes de l’antic l’hort i jardí que encara es
conserven de la disposició original o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, tan pel que fa als exemplars arboris com a l’espai articulat amb el conjunt
arquitectònic.
2.G. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura de les
façanes exteriors i dels àmbits interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa (panys plens de paret, teulades, obertures, fusteries, reixes, ornaments
petris i de tota mena, arrebossats, esgrafiats, pintures i escultures).
2.H. COMPLEMENTS I AFEGITS
2.H.1) Les fusteries i altres elements complementaris que calgui substituir per a la seva
millora tècnica i funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el
cromatisme i la textura originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.H.2) Els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de climatització,
cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.) que es
puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ACADÈMIA MARIANA

051.EA

representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastida l’Acadèmia Mariana, Clau SEp4, corresponent a Sistema d’Equipament privat
Cultural-social-religiós, així com es recomana mantenir la qualificació assignada a les
finques que composen la morfologia urbana més propera al bé, qualificades com a
d’Eixample Residencial, identificades en plànol amb la Clau R2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar majoritàriament la part original de
l’edifici de l’Acadèmia Mariana bastit l’any 1868 i la seva primera ampliació
executada l’any 1896 amb el Nivell 2 de protecció degut al valor històric,
social i arquitectònic de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i arquitectòniques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre
íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest bé no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una fundació que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de Lleida.
Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels valors
socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’Acadèmia Mariana haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions a futures intervencions:
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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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment les
façanes del cos d’edifici inicial, el reducte exterior d’accés, l’escala, el vestíbul superior,
l’interior de l’oratori i el paranimf.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que
la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al be, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de les parts protegides de l’immoble s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament, possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les
intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
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especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius restauracions-, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en
el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'Acadèmia Mariana va ser fundada l'any 1862 per iniciativa de Mossèn Josep Maria
Escolà amb la finalitat d'honrar la Mare de Déu. L'any 2003 es van iniciar les obres de
restauració i rehabilitació de l'edifici, inaugurades tres anys més tard amb ocasió dels
actes en honor a la Verge Blanca.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’església, molt malmesa durant la Guerra Civil, va ser restaurada per Regiones
Devastadas sota el projecte de Francisco Clavera Armenteros.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions RECTORAT I FACULTAT DE
LLETRES UDL - ESCULTURA "PONT
DE TERRA"
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça Víctor Siurana
Carrer Maragall, 18
Coordenades UTM x = 301643
;
y = 4609749
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

1799401CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0203

Nº reg/cat.

052.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Seminari
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Construït l’any 1894, restaurat per Regiones Devastades després de la Guerra Civil i
rehabilitat l’any 1992

Autor/promotor

Celestí Campmany Arquitecte (1893); Miquel Espinet, Antoni Ubach i Ramon Maria Puig
Arquitectes (1992)

Parcel.la

Accés sense dificultats. Edifici aïllat amb façana principal oberta a la rambla d'Aragó i a la
plaça de Víctor Siurana, per bé que també és practicable per la façana oberta al carrer de
Maragall.

Context

L’antic Seminari està situada en el bell mig de la ciutat, ocupant la illa limitada per la
Rambla d’Aragó, el carrer Maragall, el carrer del Bisbe Messeguer i el carrer Ramon i
Cajal. El conjunt dona façana principal a la Rambla d’Aragó, la qual està precedida per la
plaça de Víctor Siurana. L’edifici te l’accés principal a través del número 2 de la plaça
Víctor Siurana i també a través del número 18 del carrer Maragall.

Elements

De gran simetria i composició ordenada, és actualment accessible tant per la rambla
d’Aragó com pel carrer Maragall. Edifici de planta semisoterrada, planta baixa i dues
plantes pis, coronades per un terrat i un teulat a dues aigües. La façana principal la
precedeixen una zona enjardinada i l’escultura “Pont de Terra” (Jaume Plensa, 1998),
evocació de localitats destacades de la Corona d’Aragó en el moment de fundació de la
Universitat de Lleida (1300) i del rol del dubte en l’aprenentatge i en la dinàmica
universitària. La façana principal presenta finestres de tractament diferenciat a cada
planta: grans finestres d’arc ogival a la planta baixa, obertures motllurades amb arcs
mixtilinis a la primera i senzilles finestres rectangulars al nivell superior. Cal destacar el
frontispici avançat de tres nivells que acull l’entrada i que estableix l’eix de simetria de
l’edifici: a la planta baixa s’obre la porta d’entrada, custodiada per un arc conopial i dues
parelles de finestres d’arc d’inflexió; immediatament al damunt s’aixeca el volum principal
en el qual s’obren tres finestrals d’arc ogival decorats amb vitralls d’Àngel Jové que
reutilitzen part dels vitralls de l’antic Seminari i il·luminen l’aula magna, la Sala Víctor
Siurana, presidida pel tapís del 700 aniversari de la institució (de Jesús Mauri i Carles
Delclaux); i finalment -ultrapassant l’alçada general de l’edifici- el coronament per un
seguit d’arcuacions cegues ogivals, que havia de precedir una espadanya flanquejada per
pinacles que mai s’arribà a aixecar.
Campmany havia projectat un edifici de quatre claustres, dels quals se’n construïren dos i
restà inacabada la façana posterior. El claustre sud -de les heures- corresponia al
seminari menor, i presenta arcs ogivals a la planta baixa i al primer pis coronats per
finestres simples. El claustre nord -de la Pensativa, anomenat així a partir de la instal·lació
de la rèplica en bronze de la “Pensativa” de Leandre Cristòfol-, era el del seminari major i,
tot i que els arcs eren de mig punt, els murs presenten una profusió escultòrica -de Ramon
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Borràs- absent a l’altre claustre. L’únic punt d’unió entre ambdós era la capella -actual
cafeteria-, de la qual se’n conserva la portada, cegada amb mural de marbre de Ramon
Maria Puig que a través d’un estrip permet relacionar visualment el interior, sota les
escales principals.
D’altra banda, el projecte de rehabilitació anava encaminat a fusionar ambdós sectors de
l’edifici, establint a l’eix de simetria els espais comuns -cafeteria, biblioteca, sala d’actes,
aula magna, ascensors, escales i accés principal-, eliminant barreres físiques entre
claustres. Així, l’àrea administrativa ocupa l’antic seminari mentre aules i part dels
despatxos s’ubicaren en quatre naus de nova planta aixecades com una pinta
perpendicular al mur oest del seminari tot custodiant la biblioteca -ampliada entre 2007 i
2008-, caracteritzada per la gran lluerna de vidre i el finestral obert a un petit jardí tancat al
mur oest.
Ús actual

Rectorat i facultat de lletres. Universitat de Lleida

Ús original/altres

Seminari

Estat conservació

Bo

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper a l’antic Seminari presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Seminari com a sòl destinat a
usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau
SE1 correspon a Sistema d’Equipament públic Docent. Les finques situades al seu entorn
estan qualificades com a zona d’Eixample Residencial, identificades en plànol amb la Clau
R2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Rectorat i Facultat de
Lletres de la Universitat de Lleida (sense poder afegir noves obertures en els plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures i coronaments originals, o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Rectorat i
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, corresponents a la formalització de les
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façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (encerclament
d‘obertures, remarques, motllures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Rectorat i Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures (practicables o
cegades), excepte si per la rehabilitació s’ha convertit la façana en un ens autònom.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Rectorat i Facultat de
Lletres de la Universitat de Lleida, i dins d’ella elements vells i nous remarcables com ara
els vestíbuls, les escales, i unitats funcionals d’accés, la nau de l’antiga capella
reconvertida en cafeteria i sala d’actes, els claustres recuperats, l’aula magna remodelada
i la nova biblioteca.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Rectorat i
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
1.D. ELEMENTS PLÀSTICS INTEGRATS
Aquells elements plàstics integrats al conjunt, i inseparables d’ell, que contribueixen a
completar-lo en la seva configuració i significat, com ara els vitralls de l’aula magna
d’Àngel Jové -incorporant fragments de la restauració de postguerra-, la rèplica de
Pensativa de Leandre Cristòfol –ubicada en el claustre neoromànic-, i Pont de terra de
Jaume Plensa –establint un nexe entre la universitat i la ciutat.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Rectorat i Facultat de Lletres de la
Universitat de Lleida.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals, o
derivades de la seva rehabilitació com a Rectorat i Facultat de Lletres de la Universitat de
Lleida, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
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climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura originals de l’edifici, o derivats de
la seva rehabilitació com a Rectorat i Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, a fi i
efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’antic Seminari, Clau SE1, corresponent a Sistema d’Equipament públic
Docent, així com es recomana mantenir la qualificació assignada a les finques que
composen la morfologia urbana més propera al bé, qualificades com a d’Eixample
Residencial, identificades en plànol amb la Clau R2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Aquest document proposa conservar les parts originals de l’edifici de l’antic
Seminari bastit a finals del segle XIX amb el Nivell 2 de protecció degut al
valor històric, social i arquitectònic de l’edifici.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i arquitectòniques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre
íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.
Els valors d'aquest bé no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una institució que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de Lleida.
Aquest fet permet la conservació de la idiosincràsia del lloc i la dels valors
socials i ambientals que se li assignen. Es justifica la proposta de la seva
catalogació per raons històriques, arquitectòniques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Seminari haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i els espais comunitaris
rellevants com ara els vestíbuls, les escales, i unitats funcionals d’accés, la nau de l’antiga
capella reconvertida en cafeteria i sala d’actes, els claustres recuperats, l’aula magna
remodelada i la nova biblioteca.com a allò que va aportar la seva rehabilitació com a
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Rectorat i Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
- Les obres plàstics integrats al conjunt, i inseparables d´ell, que contribueixen a
completar-lo en la seva configuració i significat, com ara els vitralls de l’aula magna
d’Àngel Jové, la rèplica de Pensativa de Leandre Cristòfol i el Pont de terra de Jaume
Plensa.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar
el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original protegida, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de les parts protegides de l’immoble s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament, possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les
intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble a cadascun dels seus moments constructius restauracions-, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en
el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectat el 1893 per Celestí Campmany per ordre del bisbe Josep Messeguer, s’erigí
com un edifici exempt i envoltat per una tanca que col·laborà en la definició de l’antic
passeig de Boters amb una aportació neogòtica. Principalment de pedra i maó arrebossat,
s’inaugurà en 1894 -encara inacabat- i es dedicà a la formació del clergat fins 1978 -amb
l’única interrupció de la guerra civil, darrera la qual fou restaurat per Regiones Devastadas. En 1983 s’iniciaren les obres per adaptar-lo als usos universitaris segons projecte de
Miquel Espinet, Antoni Ubach i Ramon Maria Puig, i s’inaugurà com a seu de l’Estudi
General de Lleida l’any 1992, i és l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida i alberga
la facultat de lletres.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

El seminari, malmès durant la Guerra Civil, va ser restaurat per Regiones Devastadas i
posteriorment adaptat per allotjar instal·lacions universitàries.
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Altres denominacions FUNDACIÓ "LA CAIXA"
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Blondel, 3

Coordenades UTM x = 302069
y = 4609498

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2196212CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0709

Nº reg/cat.

053.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Cinema
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1920

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba poc abans de la bifurcació entre l'avinguda de
Blondel i l'avinguda de Madrid, amb façana a ambdues vies.

Context

L’antic cinema Viñes està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb
accés principal des del número 3 de l’avinguda Blondel. L’edifici també te accés des de
l’avinguda de Madrid.

Elements

Compacte edifici entre mitgeres amb la façana principal oberta a l’avinguda de Blondel
però també practicable des de l’avinguda de Madrid, fou bastit en el primer terç del segle
xx tot bevent del modernisme i presentant clars esquitxos eclèctics. De planta baixa i tres
altures, combina maó vist, fàbrica arrebossada i pintada, forja i elements singularitzats en
pedra. Inicialment acollí l’antic Cinema Viñes, però actualment —i després de notables
reformes realitzades en 1985, que li llevaren tots els àmbits interiors corresponents a les
seves funcions originals— és la seu de l’obra social de La Caixa.
Ambdues façanes presenten una composició en base a una triple obertura per planta.
Originalment, la primera planta de la façana principal tenia una tribuna flanquejada per
dos balcons coronats per la balustrada correguda de la segona planta, a la qual s’hi obrien
tres portes avui convertides en panells cegats, mentre que la façana actual és
arrebossada i pintada en color crema, i presenta panells de cairons blaus entre les
perforacions. Entre l’arrambador de la planta baixa s’obren tres finestrals rectangulars,
essent el central practicable; mentre que una cornisa de cairons i una de formigó delimiten
l’arrencada de l’altell -fruit de la reforma mencionada, emmarcat per panells de cairons-, al
qual s’obren tres finestres, precedides per un ràfec de tres osques present també sota els
capitells de les pilastres que flanquegen cada finestra. Damunt l’altell s’aixeca un cos de
dues plantes assenyalat per tres volums de dues altures que actualment només presenten
una parella de finestres allargades a la part alta i una cornisa de penjolls separant les
dues plantes, però que originalment també presentaven obertures a la segona planta portes balconeres i balustrada. A aquests cossos s’hi intercalen panells de cairons que, a
l’alçada de les finestres, acullen un cos de petites columnes amb capitells quadrats
aixecat sobre una gelosia suportada per petites pilastres. El conjunt el coronen tres remats
de perfil mixtil·lini còncau amb creus -als laterals- i un crismó -al central, on s’hi llegeix la
inscripció amdc- envoltats per corones de llorer, garlandes i elements vegetals, sobre una
cornisa prominent sustentada per mènsules.
A la façana oberta a l’avinguda de Madrid predomina el maó vist, per bé que la planta
baixa -ara practicable- és arrebossada i pintada en tons teula i s’hi obren tres portes amb
la llinda en arc rebaixat. La primera planta es tradueix a l’exterior com una triple depressió
rectangular coronada per una triple arcada de mig punt, cegada per tres timpans
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ornamentats amb motius vegetals. La planta segona presenta un balcó corregut de llosa
de pedra, protegit amb barana de forja, i suportat per quatre mènsules de pedra que
naixen sobre la cornisa de la imposta de la triple arcada, també de pedra i amb
decoracions vegetals. Al balcó s’hi obre una triple porta aixoplugada per arcs de mig punt,
íntegrament de maó i amb les portes metàl·liques, que ceguen els arcs amb uns panells
gofrats amb motius vegetals. Un panell deprimit a banda i banda flanqueja el conjunt, com
també ho fa a l’última planta, emmarcada per dos cornises de color teula, entre els quals
s’obren set finestres rectangulars amb set arcs rebaixats, amb salmers de pedra.
Finalment, al capdamunt de l’edifici s’endevina un terrat, precedit per mènsules de pedra i
maó, que semblen contrarestar els merlets que s’aixequen tot concordant amb cadascuna
d’elles.
Ús actual

Fundació “La Caixa”

Ús original/altres

Cinema

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic Cinema Viñes com a sòl de
la Zona del centre Històric-Subzona Eix comercial. S’identifica en els plànols amb la Clau
R1a2. Les finques més properes a l’immoble estan qualificades amb la mateixa clau R1a2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1-. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (elements
ornamentals, mènsules, balconades, elements de serralleria i protecció, cornisses, remats
de façana, elements ceràmics i de revestiment continu, així com els retorns i remats en
maó).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació i remunta
com a Auditori i actual Edifici d’Usos culturals.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Centre Cultural.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA:
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Centre Cultural.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Centre Cultural, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal.lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació i remunta com a Centre Cultural, a fi i efectes de la seva
recuperació.

* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg).

3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau R1a2 del
terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Zona de centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Edifici de notable qualitat compositiva, tipologia singular i certa
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 històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Cinema Viñes haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació i remunta com a Centre Cultural.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic Cinema Viñes, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de vegetals que
no siguin autòctons del lloc.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de l’obra de principis de segle XX, utilitzant o recuperant els
materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre l’interior es farà intentant
conservar, en lo possible, la lògica de l’àmbit original del cinema.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les possibles especificitats originals
de l’immoble conservades, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat
conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
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d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt, sobre tot a les façanes.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Aquest edifici va ser construït l'any 1920 per l’arquitecte Francesc de Paula Morera
Gatell essent uns dels primers cinemes de Lleida. Va ser projectar amb una barreja
d’estils, entre modernista i noucentista. L'Obra Social "la Caixa" el va adquirir i el va
reformar l'any 1985 per convertir-lo en la seva seu a la ciutat. Actualment, després de
dues reformes dutes a terme els anys 1997 i 2004, respectivament, disposa d'una sala
d'exposicions, un vestíbul, un auditori de 226 places i dues sales d'actes de 50 places
cadascuna. La cronologia dels cinemes de la nostra ciutat ens explica que Lleida ha tingut
33 cinemes. El primer va ser el Gran Cinematógrafo (1901); altres el varen seguir entre
els quals hi trobem el Botiserroph (1905), Cinematógrafo Diorama (1906), La Estrella
(1906), el Moderno (1909) o el Teatro Viñes/Vinyes inaugurat l’any 1920.
El cine Vinyes o Viñes deu el seu nom al pianista Ricard Viñes i Roda (Lérida 1875 –
Barcelona 1943). Ha estat un dels primers cines de la ciutat de Lleida a principis del segle
XX i era conegut com “tacita de plata”. En aquella època, l’arribada de la nova sensació
del cinema va ser una autèntica revolució cultural comparable a la actual Internet,
convertnt-se l’avinguda Blondel en el centre de la vida social de l’època.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Timoneda, Josep. “Antic Cinema Vinyes” . El Modernisme. Edificis modernistes a Lleida.
Publicat el 14 d’abril de 2014.
“Història dels cinemes lleidatans”. Publicat el 2 de Juliol 2009

Actuacions finca

L’actual edifici es va bastir en el bell mig de la ciutat de Lleida a principis del segle XX. A
finals del segle passat va ser adquirit per la Caixa i reformat i actualment és un centre
cultural de Lleida i disposa d’una sala d’exposicions, dos auditoris, i a l’antiga sala de
cinema es realitzen festivals cinematogràfics.
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp1_Equipament privat Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0305

Nº reg/cat.

054.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Col·legi
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer edifici construït l’any 1906 i posterior ampliació l’any 1921

Autor/promotor

Joaquim Porqueres. Arquitecte (1921)

Parcel.la

Accés sense dificultats. El col·legi és especialment visible des del pati, obert a l'avinguda
de Madrid, tot i que l'entrada principal es troba a l'avinguda de Catalunya, a l'alçada de
l'extrem occidental de l'avinguda de Blondel

Context

El Col·legi des Maristes està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb
accés principal des de l’avinguda Catalunya. L’edifici està situat a la banda nord del pati,
el qual obre a l’avinguda de Madrid. Per la banda nord, el conjunt obre façana al carrer de
Ramon Soldevila.

Elements

L'edifici antic, que allotja part de les estances de l'actual col·legi, és una construcció
aïllada a l’extrem nord del pati del centre, format per tres cossos clarament identificables,
amb la façana orientada al sud, aixecats en una finca adquirida pels Germans Maristes en
1901 i que ha viscut successives ampliacions, reformes i afectacions urbanístiques al llarg
dels anys.
El cos de llevant -el més antic, inicialment destinat a internat- fou bastit en 1906 sobre una
antiga hostatgeria i s’hi accedia per una petita entrada a l’avinguda Catalunya, tot
travessant un passadís cobert. Aquest edifici consta de tres plantes habilitades com a
aules, i exteriorment és arrebossat i perforat rítmicament per senzilles finestres, d’arc
rebaixat a la planta baixa i rectangulars a les plantes superiors.
Especialment remarcable és l’edifici constituït a la banda de ponent i la torreta central,
projectat per Joaquim Porqueras en 1921. Aquests dos cossos, aixecats amb voluntat de
crear simetria respecte el primer edifici, presenta una planta baixa aplacada en pedra i
tres pisos de maó vist, remarcats per la successió de cornises i línies traçades pels ampits
de les finestres. La façana està coronada per una senzilla cornisa recolzada sobre
cartel·les on arrenca la coberta i dona lloc a l’espai de les golfes. Les obertures, en grups
de tres, aporten ritme a la façana, i són d’arc rebaixat a totes les plantes per bé que a
l’última són geminades.
El cos central o torreta entre els dos cossos, s’aixeca sobre una doble escalinata de
pedra, té quatre plantes i és capçada per una testera graonada a dues aigües, rematada
per un templet. Amb una caixa d’escala al centre, és un cos d’entrada i distribuïdor entre
els dos edificis, per bé que també allotja sales. A la planta baixa i primer pis, les finestres
contacten formalment amb les de l’edifici oest; mentre que les dues plantes superiors
presenten obertures lanceolades resseguides per un fris, les quals contacten amb les
obertures obertes a la coronació de la composició, resseguides també per un fris
d’arquets. Cal destacar el templet -reconstruït a les darreries del segle XX, després
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d'haver estat enderrocat l’original- que corona el conjunt, aixecat sobre columnes
aparellades i amb una gran cornisa motllurada, rematat per un cupulí.
Ús actual

Col·legis Maristes Montserrat

Ús original/altres

Col·legi Maristes / Internat

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

Bo

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Col·legi dels Maristes com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp1 i correspon a Sistema d’Equipamen privat Docent. Les finques més
properes a l’immoble estan qualificades amb Clau R2, corresponent a la Zona d’Eixample
intensiu.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements d’acabat i ornamentals, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa (encerclament d’obertures, cornises, columnes,
pilastres, mènsules, elements de serralleria i formalització dels elements de tancamentfusteria), i especialment el templet superior recuperat del cos central de l’edifici d’aulari
antic.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
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1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, antiga sala de plens, despatx presidencial- originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la c carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA:
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada:

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp1
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del terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquest bé no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una institució que ha estat cabdal a la història de la Ciutat de Lleida,
tant a nivell social com a nivell educatiu.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Col·legi dels Maristes haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.

Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
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- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements de maó i elements de remat i coronament dels volums, com el templet superior
recuperat de l’antic cos d’aulari – balcons, encerclament d’obertures, relleus, motllures,
columnes, pilastres, mènsules- de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais
comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis i estances- que completen la discreta
monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al Col·legi Maristes i del pati de la instal·lació,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la construcció d’elements que interfereixin en la seva lectura i la plantació de
vegetals que no siguin autòctons del lloc a l’àrea lliure del conjunt.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
possible estructura original de les diferents fases constructives, utilitzant o recuperant els
materials que la composen. Qualsevol intervenció sobre l’interior es farà intentant
conservar, en lo possible, la lògica de l’àmbit original.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les possibles especificitats originals
de l’immoble conservades de cada moment constructiu, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
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L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt, sobre tot a les façanes.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Germans Maristes s'establiren a Lleida el 1896. Adquiriren la finca l’any 1901 i
construïren el primer edifici l’any 1906, destinat a internat. Als anys 20 s'afegeix el cos
central i l'ala oest del conjunt de l'edifici antic. Durant els últims anys s’han acondiciat els
espais lliures i s’han construït nous cossos per poder donar resposta al seu funcionament
com a col·legi.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Edifici original construït l’any 1906 i als anys 20 s’amplia amb el cos central i l’ala de
ponent. Durant els últims anys s’han acondiciat els espais lliures i s’han construït nous
cossos per poder donar resposta al seu funcionament com a col·legi.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

055.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït a principis segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es localitza al flanc nord-occidental de l'avinguda de
Catalunya, a les immediacions de la seva intersecció amb la rambla d'Aragó

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 22 de l’avinguda Catalunya, a l’encreuament amb la Rambla d’Aragó i el
carrer de Lluís Companys. L’edifici dona també al carrer d’Isabel II.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit en el primer terç del segle XX, es localitza al flanc nord de
l'extrem occidental de l'avinguda de Catalunya, via a la qual s'obre la façana principal.
L'immoble, de tres plantes d'alçada coronades per un terrat i aixecades sobre uns baixos
de doble alçada, presenta elements decoratius de caire modernista –continguts- i la
successió de materials emprats en la construcció permet distingir dos volums, que
concorden amb els usos diferenciats de l'edifici.
D'aquesta manera s'identifiquen els baixos -ocupats per locals comercials-, bastits en
pedra en els quals destaca la porta d'entrada a les vivendes, tancada amb fusteria de
fusta de fusta i elements de forja i l’ample obertura del local comercial, dividida en dues
parts per una columneta de pedra qual capitell es convertirà en la mènsula de la tribuna
superior. Entre les dos obertures i en els extrems del parament apareix un pilar de pedra
que emmarca la composició amb un medalló esculturat a la part superior.
Sobre els baixos s'eleva el volum de vivendes, d'obra arrebossada i pintada de rosat, el
qual presenta una clara composició a nivell vertical definida per la distribució de les
obertures i pel ritme que generen a nivell de façana els tres pilars que defineixen les
obertures dels baixos. Així doncs, el cos de vivendes es divideix en dos volums: un de
més estret, corresponent a l’eix de composició definit per la porta d'entrada, on s'obre una
finestra a cada planta, amb balcó de forja no sobresortit; i un segon volum, que ocupa la
major part de l'ample de la façana, definit per la tribuna de dues plantes oberta a l'eix de
simetria qual traça la columneta situada al centre de l’obertura del local. La tribuna, de
planta semioctogonal, presenta finestres verticals i allargassades a cada cara, i a la última
planta és coronada per un balcó amb barana de forja. Als brancals de cada obertura
s'aprecien decoracions en forma de tres osques horitzontals, i motius vegetals que
ornamenten les llindes i el parament a nivell de cada forjat. A partir del forjat de la segona
planta, les pilastres que emmarquen els dos volums presenten decoracions en forma
d'osques i motius vegetals, i el capitell és enriquit amb medallons llisos entre garlandes.
Damunt seu s'evidencia la presència d'unes golfes, amb els òculs custodiats per
garlandes i aixoplugats per una prominent cornisa, que assenyala la divisió de la façana
en dos volums verticals mitjançant una interrupció del seu traçat a l'alçada de cada
pilastra. Finalment, el conjunt és coronat per la barana del terrat, sòbria i sense elements
remarcables.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa
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Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’avinguda
de Catalunya número 22 i l’entorn més proper com a Zona de centre Històric-Subzona Eix
comercial, identificada en plànol amb la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
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1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIV:
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric).

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda Catalunya
número 22, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Catalunya
número 22, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús
de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals
gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota
intervenció evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la
instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït a principis del segle XX.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1004

Nº reg/cat.

056.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït en la primera dècada del segle (1898-1907).

Autor/promotor

Francisco Lamolla Morante. Arquitecte / Magí Llorens Dragó. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer Major i el carrer
Cavallers

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 74 del carrer Major, a l’encreuament amb el carrer de Cavallers.

Elements

Entre mitgeres, vertebra la cruïlla de dos carrers d’especial importància: el carrer Major i el
carrer de Cavallers. La construcció, de quatre plantes d’habitatges sobre uns baixos
ocupats per locals comercials, combina la pedra, la forja, l’obra arrebossada i l’esgrafiat
en tons crema i verdosos, i és practicable per ambdues façanes. Actualment l’edifici es
troba en bon estat arran de la gran operació de recuperació i restauració que s’executà a
finals dels anys 90.
Els baixos són conformats per una sèrie d’obertures entre pilastres d’obra arrebossada i
capitells plans amb motius vegetals i volutes; mentre que el cos de vivendes està
emmarcat pels balcons correguts de forja i amb llosana de rajola valenciana de la primera
i quarta planta, als quals s’obren diverses portes balconeres amb marcs, capitells i llindes
profusament decorats amb un programa d’elements vegetals que marca la decoració i la
configuració d’obertures de la resta de plantes, per bé que no la dels balcons. Aquesta
l’assenyala el lleuger retranqueig de la façana observable a nivell vertical, el qual genera
cinc cossos diferents que acullen -simètricament i a partir del centre, situat damunt
l’entrada a la vivenda- dues, tres i una obertura, solucionades de manera diversa a nivell
de balcons. La façana és coronada per un conjunt de petites obertures i mènsules
ornamentades amb elements vegetals alternades, les quals permeten intuir l’existència
d’unes golfes que donen pas al ràfec volat i la teulada. Altres elements a destacar a nivell
de façana són els dos frisos esgrafiats amb motius vegetals estilitzats que emmarquen les
dues plantes centrals i el tractament diferenciat de l’arrebossat del mur de les tres plantes
superiors -a imitació de l’aparell isòdom sense separacions- respecte al de la primera -en
forma de filades separades per profundes osques-. Tanmateix, la veritable protagonista de
la façana és la solució emprada per articular la cantonada, la qual allotjava una entrada a
l’edifici. Sobre un arc de mig punt peraltat, amb la clau i els salmers profusament decorats
amb motius vegetals, i amb el monograma m l -Magí Llorens- inscrit al salmer esquerre i
amb un monograma illegible al dret, s’aixeca una tribuna imponent, de perfil corb i tres
plantes d’alçada, amb tancaments de fusta, forja i vidre acolorit, coronada al seu torn pel
balcó corregut de la quarta planta, que recorre tota la façana.
L’entrada als habitatges es troba al carrer Major, en forma de gran porta de fusta que
s’obre a un vestíbul enllosat en marbre, on s’hi aixequen fines columnes de fosa i
motllures de guix, a més de l’arrambador de rajola valenciana, que emmarca l’espai i dóna
pas a unes pintures murals amb elements vegetals i escenes bucòliques pròpies de
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l’estètica modernista. De tota manera, la disposició actual i l’agençament d’aquest àmbit
no és l’original, sinó que és fruit de la referida intervenció de finals del segle passat.
Alguns interiors conserven els originals enteixinats al sostre i pintures murals modernistes.
Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Magí Llorens com a
sòl corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les traces i
l’estructura medieval. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a2 i correspon a Zona de
Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGI:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
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1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* Enn el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antiga l’antiga Casa Magí Llorens, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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.
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- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del bé, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’evolvent basades en la plàstica de la
pedra vista, l’estucat esgrafiat existent i l’estructura de forja dels seus elements
constituents.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa Magí Llorens, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
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Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici va ser encarregat pel banquer Magí Llorens i Dragó a l’arquitecte Francisco
Lamolla Morante (Lleida, 1869- Osca 1928) a principis del segle XX. El període de
construcció va dilatar-se des de l’any 1898 fins l’any 1907. El promotor s’hi va traslladar a
viure i posteriorment també hi va viure, entre altres, el poeta Magí Morera i Galicia (Lleida,
1853 - 1927).
L'industrial Enric Serecigni i Tabener inaugurava en aquesta casa el Porfoliograph l'any
1918 que fou de les primeres sales de projecció de cinema.
Posteriorment s'han realitzat reformes interiors. L'any 1998, l'edifici va ser comprat per
l'empresa Construccions Ribó per tal de reconvertir-la en un edifici de vivendes. L'estat de
conservació que presentava en aquell moment era força dolent
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
MORA VERGÉS, Antonio. “Casa Magí Llorens Dragó”.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1907. A finals del segle XX l’edifici va
estar sotmès a una important rehabilitació.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions SERVEIS TERRITORIALS DE
CULTURA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla d’Aragó, 8

Coordenades UTM x = 301708
y = 4609538

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1897202CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp3_Equipament privat
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0301

Nº reg/cat.

057.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis Territorials de Cultura
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït l’any 1905. Rehabilitat l’any 1993 per acollir nou ús

Autor/promotor

Francisco Lamolla Morante. Arquitecte (1905) / Jaume Fresquet. Arquitecte (1993).

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba emmarcat pels carrers del Governador Montcada
i de Ballester, amb la façana oberta a la rambla d'Aragó.

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 10 de la Rambla d’Aragó.

Elements

Edifici de planta rectangular, simètric i en tester, amb façana principal a la Rambla d’Aragó
precedida d’una zona enjardinada i façanes laterals al carrer de Ballester i al carrer de
Governador Montcada. L’immoble, de gran simetria a nivell de façana, combina la pedra
aplacada i picada, el maó, l’obra arrebossada, la forja i els detalls esculturats en pedra especialment els guardapols- elaborats d’acord a una proposta de caire historicista
basada en elements d’herència medieval. L’edifici de planta baixa i planta primera amb
coberta de teula ceràmica, s’eleva sobre un basament o sòcol i s’ordena al voltant d’un
pati amb lluerna. Les ales laterals són coronades per un terrat protegit amb barana de
forja, i oren uniformement finestres reixades a la planta baixa i portes balconeres
convencionals alternades amb balcons no sobresortits al primer pis. Cal destacar la
brancalada de les obertures, tant els de maó vist com els que presenten guardapols de
pedra, com també l’ús de ornaments de maó i ceràmica vidriada, que aporten unitat al
conjunt.
La façana principal a la Rambla d’Aragó presenta un tractament diferenciat i de major
alçada, on s’identifiquen tres volums, definits pel cos d’entrada i dues torres -de planta
baixa i dues plantes pis, cantoneres de maó i teulat a quatre aigües- que el flanquegen. A
les torres, l’esquema d’obertures concorda amb el de la resta de l’edifici, però cal destacar
que les portes balconeres de la primera planta estan comunicades per un balcó corregut i
coronades amb guardapols d’arc mixtilini; i que la segona planta es tradueix a l’exterior
amb parelles de finestres d’arc rebaixat decorades amb esgrafiats similars als que
decoren els panells enfonsats que es troben entre les finestres de la façana principal. Les
torres són coronades per un ràfec volat e pedra motllurada recolzat sobre un conjunt de
mènsules de pedra esculturades d’on arrenca la coberta de teula ceràmica.
El cos d’entrada és precedit per un accés adaptat que comunica amb el portal. L’accés es
produeix pel cos central, a través d’un portal d’arc rebaixat coronat amb motllura conopial i
flanquejat per dues lloses o escuts amb la data de construcció esculpida. Al vèrtex de la
motllura superior, una gran mènsula amb elements vegetals sustenta l’únic balcó
sobresortit a planta primera, comunicat amb una porta balconera d’arc trevolat emmarcat
per un motllurat acabat en arc d’esquena d’ase i amb decoracions esculturades als
vèrtexs. Aquest balcó està flanquejat per dues balconeres idèntiques sense volada.
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Finalment, per sobre el coronament del parament, lleugerament retranquejat, s’aixequen
un cos força discret, tancat amb envidrament, producte de la intervenció de 1993 per
donar cabuda a tots els serveis en un mateix edifici.
Ús actual

Serveis Territorials de Cultura

Ús original/altres

Montepio / Escola Normal de Mestres

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’Antic Montepio com a sòl com a
sòl destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp3 correspon a Sistema d’Equipament privat Administratiu-proveïment.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
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funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística Clau SEp3
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del terreny on està bastit l’edifici, corresponent a Sistema d’Equipament privat
Administratiu-proveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
d’haver allotjat institucions importants pel desenvolupament de la cultura i
la societat de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’Antic Montepio, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’evolvent basades en la plàstica de la
pedra vista, l’estucat esgrafiat, la forja i l’ornamentació existent a les obertures.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’Antic Montepio, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
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el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’actual seu dels Serveis Territorials de Cultura es bastí l’any 1905 seguint un projecte de
Francisco Lamolla Morante per tal d’acollir les oficines l’antic “Montepío”, instal·lades en
aquest edifici fins 1924, quan es traslladaren, i seguidament -l’any següent- l’immoble fou
ocupat per l’Escola Normal de Mestres. Quan s’aixecà era un edifici aïllat, però actualment
comparteix mitgera amb la clínica Montserrat i ha perdut els jardins de la façana principal,
oberta a la rambla d’Aragó. Durant el segle XX s’hi realitzaren algunes obres, però les de
major envergadura foren les projectades per Jaume Fresquet l’any 1993 per habilitar
l’edifici al seu nou ús.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1905. A finals del segle XX l’edifici va
estar sotmès a una important rehabilitació.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Blondel, 90-92

Coordenades UTM x = 301895
y = 4609408

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1996808CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1005

Nº reg/cat.

058.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït en la primera dècada del segle XX (1911)

Autor/promotor

Magí Morera. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està obert al flanc nord del terç occidental de l'avinguda
de Blondel.

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 92 de l’avinguda Blondel, ocupant una estreta parcel·la entre mitgeres.

Elements

Edifici de planta rectangular, de baixa i quatre plantes pis amb coberta a dues vessants i
carener paral·lel a la façana principal. La façana queda definida per la successió
d’obertures situades a l’eix central del mur, vistosament decorades amb balcons de forja,
aplicacions de ceràmica vidriada de decoració vegetal en tonalitats verdoses i estucs
motllurats i pintats en color trencat i vermellós. Les formes d’aquestes motllures,
plenament orgàniques però de gran creativitat, recorden a les d’una lira, de tal manera
que popularment aquest edifici es conegut popularment com “la casa de la lira”.
La planta baixa té poca alçada lliure tot i acollir locals comercials. Exteriorment ha estat
completament transformada, i actualment no respecta la configuració general de la façana
i en distorsiona la imatge, per bé que la pedra aplacada negra que la revesteix la fa passar
desapercebuda. Sobre la planta baixa s’aixequen quatre plantes dedicades a vivenda,
emmarcades per una prominent cornisa a la part superior i una tribuna a planta primera.
La tribuna es recolza sobre mènsules estilitzades que emmarquen una cornisa de bitllets,
definint la primera planta i ocupant gairebé la totalitat de l’amplada del parament. La
tribuna té tres finestrals, definits entre pilars decorats amb conjunts de tres osques
horitzontals a diverses alçades i l’obertura central presenta al centre de la llinda un
medalló amb les inicials de Magí Morera. La tribuna és coronada per un ampli balcó de
forja entre pilars de pedra que presenten decoracions vegetals estilitzades. Aquest balcó,
l’únic sobresortit del pla de la façana de tot l’edifici, comunica amb l’habitatge del segon
pis. La finestra del tercer pis és de llinda plana i la del quart pis acabada amb arc rebaixat.
Totes elles amb barana de protecció construïda amb forja i emmarcades amb motllures
ondulants de disseny original tipus fantasia. L’edifici és coronat per un potent voladís
sostingut per quatre mènsules disposades de manera equidistant al capdamunt de la
façana. Sobre aquest s’aixeca, a eix amb la resta de composició de la façana, un
coronament en forma de frontó lobulat o acroteri que amaga l’arrencada de coberta.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Morera com a sòl
corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les traces i
l’estructura medieval. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a2 i correspon a Zona de
Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
Aquest bé, degut a les seves característiques històriques i arquitectòniques
representa un testimoniatge de primer ordre a conservar i transmetre
íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets definitoris.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA MORERA

058.EA
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antiga Casa Morera, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’evolvent basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa Morera, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La que fou residència del poeta Magí Morera i Galícia és un edifici entre mitgeres aixecat
en una parcel·la força estreta amb façana a l’avinguda de Blondel, tradicionalment -i
erròniament- atribuït a Francesc de P. Morera i Gatell arran de la seva adscripció al
modernisme. Tanmateix, fou bastit al voltant de 1911, quan l’arquitecte Morera tot just
projectava les seves primeres obres.
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Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1911.
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Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CASA DEL CLOT DE LES MONGES
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de La Sal, 11

Coordenades UTM x = 302426
y = 4609978

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2501222CG0120B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1007

Nº reg/cat.

059.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït a principis segle XX (1908)

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Enriqueta Bergós. Promotora.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba articulant la cantonada entre la plaça de la Sal i
el carrer del Clot de les Monges

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 11 de la plaça de la Sal, a l’encreuament amb el carrer del Clot de les
Monges.

Elements

Respon a un encàrrec d'Enriqueta Bergós a Francesc de Paula Morera i Gatell, llur
projecte i llicència daten de 1908. Edifici entre mitgeres de faccions modernistes, fa
cantonada en una de les vies amb més vitalitat de la ciutat, tot respectant-ne el traçat a
nivell de façana. L’edifici, al qual s’accedeix per la façana a la plaça, és un bloc únic
compacte de quatre plantes sobre uns baixos d’època medieval, que tendeix cap a la
verticalitat sorgint de dos carrers estrets amb poca il·luminació natural. L’edifici està
ordenat al voltant d’una escala interior que presenta les lloses ornamentades amb
dibuixos i colors geomètrics i florals.
L’edifici està bastit amb obra de fàbrica amb acabat pintat i presenta les obertures
disposades simètricament en tota la façana que li imprimeixen un ritme contingut, només
alterat entre el tercer i quart pis per una greca que acull tres anagrames amb tres barres
encerclades. La planta baixa està aplacada en pedra i les obertures de les plantes
superiors presenten un emmarcament de morter amb ornamentació vegetal i el parament
presenta una franja del mateix material a nivell del forjat dels balcons de la planta primera
i la planta segona. Diversos elements troncocònics plans que temps enrere sostenien uns
boles de pedra artificial el coronen, tot concordant amb els entrants de la greca i
combinant amb quatre elements sobresortints suportats per mènsules a l’alçada de cada
línia d’obertures. Ara bé, són especialment remarcables els balcons de forja, sobresortits
als tres primers pisos de la façana principal i mantinguts al nivell del mur a la resta.
Aquests són xarxes de ferro bufades pel centre, tot formant una el·lipse reforçada amb
elements curvilinis, entre els quals cal destacar-ne els remats florals de la balconada del
primer pis.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Bergós com a sòl
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corresponent al nucli original residencial de la Ciutat, del qual han perdurat les traces i
l’estructura medieval. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a2 i correspon a Zona de
Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
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Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga casa Bergós, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA BERGÓS

059.EA

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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga casa Bergós, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici va ser encarregat per Enriqueta Bergós a l’arquitecte Francesc de Paula Morera
Gatell, el qual va presentar projecte i varen concedir la llicència d’obra l’any 1908.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït a principis del segle XX. Els baixos han estat transformats i
estintolats i amb la última restauració de la façana han desaparegut els remats d’esferes
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pètries que la coronaven.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1006

Nº reg/cat.

060.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït en la primera dècada del segle XX (1910)

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Josep Melcior. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultat. L'edifici articula la cantonada entre la plaça de Sant Francesc i
l'avinguda de Blondel.

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 2 de la plaça de Sant Francesc i fa cantonada amb l’avinguda Blondel.

Elements

Edifici en cantonera, de planta baixa, planta entresòl i quatre plantes pis, te l’accés per la
plaça de sant Francesc. L'immoble, en bon estat de conservació, participa de la definició
de la plaça St. Francesc tot fent cantonada a l’avinguda de Blondel. La planta baixa deixa
visa l’estructura de pilars de fosa, i la distribució s'ordena al voltant de l’escala. Consta
d'una planta baixa semisoterrada a la part que dóna a la plaça, degut al desnivell amb
l’avinguda Blondel, un entresòl i quatre pisos, tots amb balcons de forja volats a les
obertures, disposades rítmicament a ambdues façanes. El tractament exterior de l’edifici
varia en alçada. La planta baixa i planta entresòl està revestida amb llosa de pedra amb
obertures simples sense ornamentació. A les tres plantes següents el parament està
revestit per un encoixinat simulat, mostra cantonera i emmarcament ornamentat a les
obertures aplacat en pedra. La última planta està revestida amb estucat pintat de color
vermellós. La barana llisa de pedra del terrat corona l’edifici sols interrompuda, a l’alçada
de cada eix de les obertures, per diversos nínxols quasi semicirculars remarcats per una
motllura que, coronats per dues volutes i vasos de grans proporcions, actuen a mode de
cornisa.
L'element més destacable és la tribuna amb vidrieres de colors, situada al terç més proper
a la cantonada de la façana de St. Francesc. Abasta la primera i segona planta, i per bé
que frontalment quasi no hi ha diferències entre ambdós nivells, aquests s’evidencien als
seus laterals, ja que a planta primera prenen la forma de dues finestres a cada costat;
mentre que al pis superior apareix una sola finestra frontal que no ocupa tota l’amplada
disponible i genera un petit balcó a cada lateral, acompanyat per un element ornamental
escultural en pedra.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Melcior i el seu
entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2 corresponent a Zona
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Centre Històric_subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Melcior, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’evolvent basades en la plàstica i
esculturat de la pedra vista, els revestiments i la forja.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa Melcior, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici d'habitatges modernista entre mitgeres, respon a un encàrrec de Josep Melcior a
Francesc de Paula Morera Gatell -llur nom apareix a la façana, per bé que en el projecte
de 1909 hi figura Josep Pujol Brull potser per qüestions administratives-, finalitzat en 1910.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1910
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1010

Nº reg/cat.

061.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construïda en la segona dècada del segle XX

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Francesc Xammar. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. La casa s'obre al flanc sud-est de l'avinguda de Blondel,
pràcticament al davant de l’antic Casal de Joventut Republicana.

Context

L’antiga Casa Xammar està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés principal des del número 09 de l’avinguda de Blondel i façana posterior a
l’avinguda de Madrid.

Elements

La porta d'entrada donava accés als carruatges. En principi només tenia dues plantes. Al
1950 s'afegiren els dos pisos de damunt i fa pocs anys, un bar ha alterat la planta baixa.
Edifici de planta quadrangular de planta baixa i quatre plantes pis amb coberta inclinada
de teula ceràmica i pati interior. Inscrita en un llenguatge modernista de caràcter sobri, la
casa presentava en origen planta baixa i dues plantes pis i l’any 1954 segons projecte de
l’arquitecte Marià Gomà s’afegiren dos pisos damunt i fa pocs anys, un bar ha alterat la
imatge de la planta baixa a la façana que dona a l’avinguda de Madrid
La façana principal està coronada per un ràfec volat motllurat i el parament combina l’obra
arrebossada i pintada en colors clars amb la pedra buixardada i les motllures, que
delimiten els dos cossos verticals que composen la façana de l’avinguda de Blondel.
El volum occidental, més estret, l’emmarquen dues pilastres de pedra encoixinada sobre
pedestals que recorren tota la façana principal, flanquejant les obertures que perforen
aquesta part de mur, un balcó a les plantes inferiors i una finestra a les superiors. El cos
oriental -més ample- el caracteritza la tribuna de la primera planta, dos balcons a planta
segona amb accés a terrassa sobre la tribuna. Les plantes superiors obren a través de
dues finestres a cada nivell, situades a eix amb les obertures inferiors, tot i que
malauradament, els locals comercials de la planta baixa deformen part de la composició.
Una cornisa motllurada recorda i separa la part superior de la part inferior original de la
composició existent abans de l’ampliació.
L’accés es produeix a través d’un portal d’arc de mig punt de pedra buixardada i
tancament de forja, situada als peus del cos occidental. El portal queda flanquejat per
dues pilastres vinculades verticalment a les pilastres que recorren la resta de la façana.
El vestíbul de la finca, de tres trams assenyalats per pilastres de fust acanalat i capitells
de volutes que sustenten arcs rebaixats, presenta l’escala, el paviment i l’arrambador de
marbre, i sobre aquest es troben panells llisos de marc motllurat amb motius vegetals.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Xammar i el seu
entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2 de Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
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fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
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El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Xammar, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’evolvent basades en la plàstica de la
façana existent; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies. Es farà especial atenció a l’hora de qualsevol
intervenció sobre els baixos de la finca. Qualsevol intervenció quedarà integrada en la
imatge i composició de les façanes de l’immoble sense malmetre la lectura del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa Xammar, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Promoguda per Francesc Xammar i projectada per Francesc de P. Morera Gatell, fou
bastida al voltant de la segona dècada del segle XX, i s’aixeca entre mitgeres amb la
façana principal a l’avinguda de Blondel i la posterior a l’avinguda de Madrid, inscrita en
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un llenguatge modernista de caràcter sobri. La porta d'entrada donava accés als
carruatges. La porta d’accés original per la façana de l’avinguda de Madrid es va alterar
per donar ús a una cafeteria, però en origen aquesta façana donava accés als carruatges
fins un pati lateral que ocupava la major part de la llargada de la planta.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
Lopez Martínez, Cecilia. 15 joyas arquitectónicas de Lleida. “La casa Xammar daba
acceso a carruajes a pie de calle”

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren durant la segona dècada del segle XX

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Blondel, 10

Coordenades UTM x = 302270
y = 4609709

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2399603CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIN

Categoria

BCIN

Nº reg/cat.

HA 0601

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Palau
Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)
Cronologia

S. XIII amb restes romanes i andalusines

Parcel.la

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

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 10 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

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
conservaren cinc filades de blocs de pedra sorrenca disposats en sec de llarg i de través,
probablement correspondria als Banys del Pardinal, dels quals es té constància ja al segle
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x i que foren adquirits en 1208 per Mascarell de Sanaüja, llurs descendents endegaren la
construcció del Palau de la Paeria pocs anys després.

Ús actual

Palau Paeria

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta de l’edifici presenten bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida La Paeria com a sòl destinat a
usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau
SE3 i correspon a Sistema d’Equipament públic Administratiu-proveïment.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
A. Amb el establert en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93, pel que respecta al grau
de protecció dels elements declarats com a BCIN i als seus entorns de protecció, i criteris
d’intervenció:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Articles 7 al 14 / Títol 2on – Capítol 1er Secció 3ª –
Articles 29 i 30 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 1ª – Articles 31 a 38 / Títol 2on – Capítol
3er Secció 2ª – Articles 43 a 45.
B. Els criteris d’intervenció general establerts en l’articulat del present catàleg pel que es
refereix als elements del Nivell de protecció 1. Integral.
1-. Elements de Manteniment Obligat:
Tots els intrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat que van fonamentar la
seva declaració o incoació com a BCIN, corresponents a la seva gènesi i concepció, o
representatius de reformes, modificacions i rehabilitacions que aquest element hagi sofert
al llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial.

2-. Elements Modificables:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una distorsió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé, impropis del seu procés de concepció original o d’evolució històrica
concreta, o esdevinguin un “fals històric” (reproducció mimètica descontextualitzada i
d’època totalment diferent a la de l’estil reproduït).

3-. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE3) corresponent a Sistema d’Equipament públic Adminiatratiuproveïment per garantir la preservació del valor històric, arquitectònic i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor històric
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

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.
Aquest document proposa conservar La Paeria amb el Nivell 1 de protecció
degut al valor històric, arquitectònic i social de l’edifici. Aquest bé, degut a
les seves característiques històriques i socials, representa un testimoniatge
de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions
futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment
dels seus trets definitoris.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Restauració

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre La Paeria haurà d’incorporar el que es desprengui
del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 declarats com a BCIN i als seus entorns de
protecció, i criteris d’intervenció (Llei 9/93: Títol 1er - Capítol 1er - Articles 7 al 14 / Títol
2on - Capítol 2on - Secció 1a. -Articles 31 a 38), i els criteris d’intervenció general
establerts en l’articulat del present catàleg pel que es refereix als elements del Nivell 1:
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Assimilables.
Els criteris de la intervenció a l’Interior i Exterior de l’immoble, 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 de manera no reversible 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.; La conservació tindrà cura del bé protegit
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impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes i coberta
que configuren l’evolvent del volum del palau en mantindrà les característiques pròpies, i
no es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt.

Entorn/Jardí

Li seran d’aplicació els criteris d'intervenció en els entorns immediats / entorns de
protecció establerts per als BCIN en la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93 (Llei 9/93:
Títol 2on - Capítol 2on - Secció 1a. - Article 35).

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de cadascuna de les èpoques conservades utilitzant o recuperant els
materials que la composen.
Les possibles intervencions sobre la distribució interior de l’immoble es faran integrant, en
la mesura del possible, les especificitats originals de la construcció, evitant canvis formals
i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt. Per les reparacions
d’ornamentació, acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals de
l’edifici (pedra esculturada, paviments, pintures, fusteries, etc.). En el cas que el material
no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions que comporti alguna subdivisió de l’espai, seran
actuacions que hauran d’anar-se adaptant a les noves exigències de la legislació
específica. Aquestes millores o redistribucions s’hauran d’introduir amb solucions
adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

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, a l’ aleshores l’Estudi General de Lleida, ara
Universitat de Lleida, va reprendre les excavacions. L’ultima 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. 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
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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.

Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’antic Palau del segle XIII, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions EDIFICI PAL·LAS. SERVEIS
MUNICIPALS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Paeria, 12

Coordenades UTM x = 302296
y = 4609751

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2399612CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0613

Nº reg/cat.

063.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Oficines de la Paeria
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït l’any 1912

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Eduard Aunós. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. Per bé que la façana principal s'obre a l'avinguda de Blondel, a les
immediacions del pont Vell i la plaça d'Agelet i Garriga, l'entrada es troba sota els porxos
de baix, a la plaça de la Paeria

Context

L’antic Palace Hotel està situada en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb
accés principal des del número 12 de la plaça de la Paeria, sota els porxos de baix.

Elements

Ideat com a vivenda entre mitgeres, va acollir després el “Palace Hotel” i posteriorment als
anys 70 una entitat bancària, fins ésser actualment ocupat per oficines de la Paeria. Tot i
tenir els interiors altament modificats, combina adequadament una doble façana a
l’avinguda Blondel: la original, modernista i un mur cortina contemporani. Mentre que la
façana que dona a la plaça de la Paeria, és conseqüència d'una intervenció posterior que
s’aixeca sobre els porxos de baix de la plaça.
La referida reconversió dels passats anys setanta es va dur a terme pels arquitectes Lluís
Domènech Girbau, Ramon M. Puig Andreu i Lauri Sabater Andreu. En ella se substituí
l’estructura inicial de parets de càrrega amb crugies petites, i la distribució dels patis de
ventilació i de les dependències de l’hotel, per una nou arranjament que permeté unes
plantes del tot lliures i una ocupació plena del volum admès per la normativa urbanística.
La façana modernista respon a un esquema de planta baixa amb semisoterrani -il·luminat
per òculs el·líptics a la façana de Blondel-, tres plantes pis i un àtic. Els accessos de la
façana principal es produeixen a través de dues portes d’arc rebaixat situades als seus
extrems amb clau central a modus de mènsula que defineix l’eix de composició de les
obertures dels pisos superiors.
La part central de la planta baixa presenta un basament de pedra picada simulant un
encoixinat on recolzen tres pilastres, amb basament i capitells esculturats en pedra, on
recolzen unes mènsules graonades que semblen sostenir l’element més destacat de
l’edifici: la tribuna de tres pisos construïda amb estructura de columnetes, proteccions i
forjats sòbriament i acuradament esculturats i ornamentats.
La tribuna està flanquejada per portes balconeres, situades a eix dels portals de planta
baixa. Aquesta construcció està coronada per dues torres geminades amb un escut
esculturat en pedra que les corona a cada cantonera i garlandes que acullen les inicials
del promotor. Les obertures de la tribuna actualment estan tancades per una estructura de
vidre i ferro que n’accentua el protagonisme, construïda en la intervenció de 1974.
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A la façana de la plaça de la Paeria, en la planta baixa es respecta i s'integra el tram
corresponent dels antics porxos -important conjunt d'origen medieval remodelat en època
moderna-, on recolza el volum de quatre plantes pis coronat per un ràfec i una planta més
enretirada del pla de façana, no visualitzable des del carrer. La composició d'aquesta
façana deixa vistos els pilars estructurals de planta circular i el forjat de cada planta amb
un tancament vidriat endarrerit que queda en un segon pla.
Aquesta composició, sense mimetitzar cap element de la tipologia menestral dels balcons
dels habitatges veïns, reforça amb discreció l'ordenació horitzontal i l'animada plasticitat
del carrer.
l'Ajuntament de Lleida va encarregar a l’equip d’arquitectes format per Lluís Domènech
Girbau, Xavier Rodríguez i Josep Maria Burgués Solanes un projecte de rehabilitació de
les façanes, intervenció finalitzada en 2008.
Ús actual

Oficines de la Paeria

Ús original/altres

Habitatge/Hotel/Oficies bancàries

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit l’antic Palace Hotel
com a sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats
amb la Clau SE3_Equipament públic Administratiu-proveïment. L’entorn urbà més proper
a l’immoble està qualificat de sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a_Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
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1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (pilastres, sanefes
ceràmiques, encerclament d´obertures, capitells, escuts, elements ornamentals, balcons i
elements de serralleria, porticons de tancament, i cúpules de coronament dels elements
superiors de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Equipament comunitari.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, patis, celoberts i unitats funcionals d’accés,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, especialment integrant
la seva rehabilitació i remunta com a Equipament comunitari.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació i remunta com a
Equipament comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació i remunta com a Equipament comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació i remunta com a Equipament comunitari, afectant a la
seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació com a Equipament comunitari, a fi i efectes de la seva
recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
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3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE3) corresponent a Equipament públic Administratiuproveïment i el del seu entorn més immediat qualificat de sòl urbà especialitzat en
activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
d’haver acollit un seguit d’activitats emblemàtiques en aquesta ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antic Palace Hotel, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
De la mateixa manera, les intervencions que es plantegin hauran de respectar en tot
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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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del bé, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació i remunta com a Equipament comunitari.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antic Palace Hotel, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció o de la seva última reestructuració utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
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Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Encàrrec d’Eduard Aunós a Francesc de P. Morera, tant la llicència com el projecte daten
de 1912. Ideat com a vivenda entre mitgeres, va acollir després el “Palace Hotel” i una
entitat bancària, fins ésser actualment ocupat per oficines de la Paeria i conegut
popularment com edifici Pal·las.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren durant la segona dècada del segle XX

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions TEATRE I CENTRE CULTURAL ESCULTURA "L'AMETLLA COM
BALLA"
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Lluís Companys, 22

Coordenades UTM x = 301400
y = 4609467

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1596301CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0803

Nº reg/cat.

064.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Teatre i centre cultural
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX (1912-1915)

Cronologia

Construït l’any 1912

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba emmarcat per la plaça que porta el seu nom.

Context

L’antic Escorxador està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb
accés principal des del número 22 del carrer de Lluís Companys.

Elements

Un cop en cessà l’activitat original fou abandonat, entrant en una espiral de degradació a
la qual es posà fi en 1993 gràcies al projecte de restauració i remodelació elaborat per
Ezequiel Usón i executat en tres fases entre 1993 i 1998.
L’escorxador de Morera i Gatell era un conjunt de tres naus i dos pavellons en forma d’U
al voltant d’un pati, bastits combinant el formigó i el maó vist, amb cobertes sobre
encavallades de fusta decorades amb maó vist i sanefes de rajola de ceràmica vidriada,
acompanyats per altres edificis de menor entitat i envoltats per una interessant tanca de
forja. Destaca la cúpula amb llanterna de la nau oest, sobre una anella de maó vist
recolzada en un basament de planta quadrangular amb quatre arcs de mig punt i revestida
completament amb rajola. L’escorxador no mostra un estil homogeni, i s’hi observa la
convivència de trets modernistes diversos a les naus, a la tanca i als pavellons, i un cert
contrapunt classicista a la cúpula.
El projecte d’Ezequiel Usón tenia l’objectiu de reconvertir l’escorxador en centre cultural i
de serveis, respectant i recuperant l’obra de Morera i Gatell. Per això es van desestimar
tant els elements anteriors com els afegits posteriors al projecte original, aixecant quan
fossin necessaris elements de nova planta -i caràcter neutre- diferenciats en el material
constructiu o en la seva utilització. Així, les naus han esdevingut els espais del teatre
municipal, de l’aula municipal de teatre i del seu café; mentre que els pavellons acullen
una escola bressol i els locals d’una associació de veïns. L’actual complex disposa de
diverses entrades, essent la més important la que correspon al portal obert al carrer de
Lluís Companys. Dos amplis cossos, perforats per dues petites portes i coronats per un
joc de prismes amb sanefes de rajola i grapes d’obra sobre mènsules, flanquegen
l’entrada gran, que condueix al pati, avantsala dels espais del teatre. Entre aquests
destaca el foyer de nova planta, amb la façana nord de vidre i la sud cega, suport del
retaule ceràmic de Frederic Amat, elaborat en 1998 tot evocant expressivament la funció
original de l'edifici. Les màscares que, a mena de rètol, emmarquen l’accés al vestíbul
principal, també són obra del mateix artista.
Ja del tot a l’exterior i completant el conjunt, als jardins de la plaça es troba instal·lada des de 1999- l’escultura L’Ametlla com balla, obra de Benet Rossell. Fosa en bronze, és
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una gran ametlla que arrenca directament des del terra tot evocant les arrels de l'artista,
originari del Montsec. El fruit -llurs formes també evoquen un menhir estilitzat- presenta
nombroses cicatrius a la pell, causades per les incisions de cal·ligrafies característiques
de l'autor, les quals esdevenen personatges i protagonistes de la història críptica que
il·lustra la totalitat del monument.
Ús actual

Teatre i centre cultural

Ús original/altres

Escorxador

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al conjunt presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior del conjunt presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit l’antic Escorxador
com a sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats
amb la Clau SE4_Equipament públic Cultural-social-religiós.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. FAÇANES DELS PAVELLONS I EDIFICIS COMPLEMENTARIS
1.A.1) Els panys plens de paret originals d’inicis del segle XX.
1.A.2) Totes les obertures, coronaments i teulades originals d´inicis del segle XX, que
configuren la formalització de les façanes en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquells elements ornamentals originals d´inicis del segle XX (obertures,
relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, terrats, teulades i cúpula, encerclats i
remarques d’obertures amb maó i rajola vidrada, sanefes).
1.B. TANCA D’ACCÉS AL RECINTE
La configuració íntegra original de la tanca amb el cromatisme, l’acabat material i textura
originals, o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, sense cap mena
d’afegit o canvi.
1.C. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.C.1) Tots aquells elements de la línia envoltant del conjunt original d’inicis del segle XX.
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1.C.2) Els nivells de plantes i distribucions interiors de manera que respectin les seves
obertures.
1.C.3) Els espais interiors originals més rellevants que es conservin, tan en els pavellons
com en les zones de la cúpula i dels edificis complementaris.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura de l’edifici, tant en façanes (panys plens de
paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en cobertes, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES DELS PAVELLONS I EDIFICIS COMPLEMENTARIS
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. TANCA D’ACCÉS AL RECINTE
Tot allò que no correspongui o agredeixi la configuració íntegra original de la tanca amb el
cromatisme, l’acabat material i textura originals, o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa. , sense cap mena d’afegit o canvi.
2.C. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant del
conjunt original d’inicis del segle XX.
2.C.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes i distribucions
interiors de manera que respectin les obertures originals d’inicis del segle XX.
2.C.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els espais interiors originals més rellevants
que es conservin, tan en els pavellons com en les zones de la cúpula i dels edificis
complementaris.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura de
l’edifici, tant en façanes (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció
solar) com en cobertes, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del conjunt catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
d’haver acollit i acollir un seguit d’activitats emblemàtiques en aquesta
ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’antic Escorxador, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt original d‘inicis del
segle XX, i especialment la composició i formalització material i constructiva dels exteriors
basades en tot un seguit d’elements modernistes (obertures, relleus, motllures, pilastres,
mènsules, serralleria, terrats, teulades i cúpula, encerclats i remarques amb maó i rajola
vidrada, sanefes) que completen la discreta monumentalitat del conjunt, amb la tipologia
singular dels pavellons, els edificis complementaris i la tanca.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antic Escorxador, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del conjunt es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de les construccions utilitzant o recuperant els materials que la
composen.
L’interior dels edificis s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
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material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Un dels edificis modernistes més importants de la ciutat de Lleida és l’escorxador
municipal, bastit entre 1912 i 1915 segons un projecte de Francesc de Paula Morera i
Gatell (1912) al costat d’un escorxador anterior d’Agàpit Lamarca (1872) que, amb els
anys sofrí ampliacions i mutilacions de caire adaptatiu. Un cop en cessà l’activitat original
fou abandonat, entrant en una espiral de degradació a la qual es posà fi en 1993 gràcies
al projecte de restauració i remodelació elaborat per Ezequiel Usón i executat en tres
fases entre 1993 i 1998.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció del conjunt finalitzaren l’any 1915.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions AQUARIUM
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont

Adreça/es

Avinguda del President Tarradellas, 2

Coordenades UTM x = 302683
y = 4609603

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3098827CG0029H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0802

Nº reg/cat.

065.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Caseta de serveis
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït entre els anys 1910 i 1915

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. La caseta es troba al flanc sud de la zona central del recinte dels
Camps Elisis, en l'àmbit definit per l'antic teatre municipal, el cafè-teatre i el quiosc de
música.

Context

La Caseta de Serveis dels Camps Elisis és un petit edifici aïllat situat dins el recinte dels
Camps Elisis, al costat de l’àmbit definit l'antic teatre municipal, el cafè-teatre i el quiosc
de música.

Elements

Amb les formes d’una petita caseta de bosc modernista, actualment acull les oficines del
parc i serveis.
De planta rectangular, fou bastit amb maó vist combinat amb rajola vidriada. El formen dos
volums, ambdós d’una planta: el cos principal –urinaris-, acompanyat per una torrassa que
s’aixeca a l’angle nord-est –dipòsits-, resseguits tots dos per un sòcol o basament
construït amb pedra i formigó amb una sanefa superior de rajola ceràmica vidriada i
coberts per una teulada a dues i a quatre aigües, respectivament. Les obertures dels dos
volums presenten una disposició rítmica i concordant, per bé que destaquen les de la part
baixa del cos principal, emmarcades a l’ampit i a la línia d’imposta per rajoles vidriades, i
coronades per un arc a sardinell i motllura de maó. La il·luminació de la part alta
d’ambdues construccions la faciliten finestres d’espitllera, coronades per una franja de
rajola -graonada a les façanes on la teulada té doble vessant-, protegida al seu torn per
una potent barbacana de fusta.

Ús actual

Oficines del parc i serveis

Ús original/altres

Urinari públic / Aquari

Façanes/Coberta Les façanes i cobertes presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta un bon estat de conservació
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Caseta de Serveis dels Camps
Elisis com a sòl que comprés aquelles àrees qualificades de verd públic, que estructuren
un conjunt d’àrees d’esbarjo de gran dimensió. L’estructura dels Parcs Urbans de Lleida
es centra en la recuperació i potencialització de l’espai central més característic de la
ciutat -el Turó de la Seu Vella-, l’articulació d’un conjunt de parcs de contacte de la ciutat
amb l’horta relacionats per un anell concèntric en un radi d’aproximadament un quilòmetre
al centre, com el Parc dels Camps Elisis; i un conjunt de parcs de caràcter radial o lineal al
llarg de certs elements urbans, com ara el canal de Seròs, els caixers del riu o d’altres
elements del sistema hidrològic, i de sendes com la del ferrocarril. Els plànols s’identifica
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amb la Clau SV2_Parcs Urbans.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals (sense poder afegir noves obertures en els plans
de façana).
1.A.2) Totes les obertures, , elements volats i coronaments originals, que configuren la
formalització de les façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conserven (arcs, pilars i
emmarcaments de maó, panys d’aparell poligonal de pedra, teules i remats de ceràmica
vidrat als careners, encerclament d’obertures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici original.
1.B.2) Els nivells de sòl i compartiments interiors, de manera que respectin les seves
obertures.
1.B.3) L’espai de l’àmbit interior.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els interiors i en
coberta.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Biblioteca pública. de l’edifici afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SV2) corresponent a Parcs Urbans.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de ser
un element constitutiu d’un dels conjunts més importants a nivell social,
cultural i paisatgístic de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Caseta de serveis dels Camps Elisis, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva originals de l’evolvent i de l’interior.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta la Caseta de serveis dels Camps Elisis,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de les construccions utilitzant o recuperant els materials que la
composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Camps Elisis són un parc urbà de la ciutat de Lleida, situat a Cappont, dividit en àrees
de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos.
La Caseta de Serveis és un petit edifici exempt dins el recinte dels Camps Elisis que fou
bastit entre 1910 i 1915 segons un projecte de Francesc de Paula i Morera Gatell. Amb
les formes d’una petita caseta de bosc modernista havia estat projectada per acollir els
urinaris públics del parc. Després de la Guerra Civil, aquest edifici es rehabilità com un
aquari. L’any 2007 fou acondiciat i rehabilitat per l’arquitecte Albert Benet Ferran per
acollir les oficines del parc i altres serveis vinculats a la instal·lació.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1915. Rehabilitació després de la
Guerra Civil com aquari i posteriorment l’any 2007 s’acondicià com a oficines del parc i
altres serveis.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Cappont

Adreça/es

Carrer de Sant Joan de Mata, cantonada
Avinguda de València
Coordenades UTM x = 302408
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609412

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

066.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Piló i batent de porta
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït a principis segle XX

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'element es troba al número 23 de l'avinguda de València,
enfront de la plaça de Blas Infante.

Context

L’element està situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, a la finca amb
accés des del número 2 del carrer de Sant Joan de Mata i també Avinguda de València,
23.

Elements

Pilar de suport i batent de porta tradicionalment atribuïts a Francesc de Paula Morera i
Gatell, són les restes que es conserven d'un tancament que data de les dues primeres
dècades del segle XX i que es pot emmarcar en les propostes pròpies del modernisme
arquitectònic. Actualment, aquest element es troba protegit en tant que incorporat al
tancament de l’actual mercat municipal de Cappont, però requereix una intervenció que
remarqui el seu valor com a resta arquitectònica de la seva estilística i com a testimoni de
l’establiment urbanístic a inicis del segle passat d’aquesta zona de torres i masies al
marge esquerre del riu.
L'element consisteix en un batent de porta de forja -actualment fixat i no practicable-,
instal·lat en un pilar de planta quadrangular construït amb tàpia, presentant ambdós una
composició i aspecte propers als plantejaments modernistes. El pilar s'aixeca sobre un
basament de maó col·locat a llarg i través el qual reposa sobre un pedestal prismàtic.
Sobre la base de maó arrenca una voluta estilitzada de tàpia arrebossada perfilada amb
peces de maó ceràmic col·locades a sardinell, que actua com a contrafort del pilar i
recorre la seva cara oriental fins a contactar amb el capitell. El capitell és de planta
cruciforme i presenta una sanefa de rajola ceràmica vidriada amb motius florals amb un
emmarcat de maó vist. Aquest coronament recolza sobre tres mènsules-grapa de maó vist
a la cara anterior i posterior del capitell, acompanyades per una mènsula-grapa a cada
cara lateral, flanquejada per un petit graonat del mateix material.
La batent del portal, que actualment està fixa, és de reixa de forja amb una zona més
opaca a la part inferior i barrot treballat i ornamentat a la seva part superior.

Ús actual

Pilar i tanca fixa

Ús original/altres

Pilar i tanca practicable

Façanes/Coberta L’element presenta un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’element presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’element d'espai lliure destinat a ús
públic, qualificats amb la Clau SV4_Places.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de l’element de tancament, o derivada de la seva evolució
tipològica més significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg).

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de l’element de
tancament, o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’element (Clau SV4) corresponent a Places de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest element resideix en el seu valor històric i arquitectònic.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Piló i batent de l’Avinguda de València número
23, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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.
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- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element de tancament.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre l’element del pilar de suport i la batent de forja, en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’element protegit, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’element es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, forja, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar
o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials
originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al
mínim la imatge i el concepte de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Element construït a principis del segle XX.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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Altres denominacions CASES NOVES
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Rambla d’Aragó, 31-35

Coordenades UTM x = 301676
y = 4609656

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1798804CG0019H
1798803CG0019H
1798802CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1009

Nº reg/cat.

067.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït en la segona dècada del segle XX (1915)

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Joan Balasch. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. Les cases es troben al flanc est de la rambla d'Aragó, articulant la
cantonada amb el carrer del Bisbe Messeguer.

Context

Tres edificis d’habitatges entre mitgeres -denominades popularment en els seus inicis com
a “cases noves”- situats en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés des
dels números 31, 33 i 35 de la rambla d’Aragó.

Elements

Els tres edificis presenten pràcticament les mateixes característiques -exemple molt
interessant de l'arquitectura modernista a Lleida-, per bé que entre elles hi ha un lleuger
desfasament en alçada arran de la pendent del carrer.
Tots tres edificis presenten planta baixa, planta entresòl, tres plantes pis, golfes i
soterranis. La planta baixa -que acull locals comercials- i l’entresòl mostren un aplacat de
pedra i basament de pedra picada, i obren a través d’un conjunt de finestres d’arc rebaixat
amb impostes acusades. Els tres pisos superiors presenten una façana amb revestiment
d’arrebossat i obertures de llinda plana, reservant la pedra per les brancalades i
l’estructura de la tribuna. El tractament del perímetre de les obertures a mode de falses
pilastres i capitells, proporciona ritme a la façana, sense treure protagonisme a l’element
més destacat: la tribuna central. Les tribunes presenten dos pisos i estan coronades per
una balconada accessible des dels habitatges del tercer pis, les quals mantenen
semblances amb la tribuna de l’antic “Palace Hotel”, per bé que s’observen mutilacions de
la decoració original.
La porta principal d’accés a la finca presenta un enreixat i agafadors de forja amb lliure
dibuix; un arrambador decorat amb garlandes de flors japonitzants i un estuc de perfil
superior ondulat ressegueixen l’entrada i l’escala, respectivament.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper als edificis d’habitatges presenta un bon estat de conservació

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastides les antigues Cases Balasch a
sòl que comprés les zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de
muralles en base als plans generals de la ciutat des de principis de segle. L ‘ordenació es
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caracteritza per l’edificació entre mitgeres amb predomini de les tipologies d’habitatge
plurifamiliar. En aquesta zona s’hi concentra la residència i també l’activitat terciària de la
Ciutat.
S’identifica en els plànols amb la Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiuSubzona d'Eixample intensiu flexible.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on estan bastits els edificis, Clau R2b1 correspon a Zona d’Eixample intensiu-Subzona
d'Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les antigues Cases Balasch, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta les antigues Cases Balasch, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura dels immobles es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de les cases s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Encarregades per Joan Balasch a Francesc de Paula Morera i Gatell, són tres edificis
d’habitatges entre mitgeres -denominades popularment en els seus inicis com a “cases
noves”- i llur llicència d’obres data de 1915.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.
Actuacions finca

Les obres es realitzaren amb llicència d’obra aprovada l’any 1915.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Sal, 4

Coordenades UTM x = 302397
y = 4609975

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2401502CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

068.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç a Planta Baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït a principis segle XX

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte (autoria dubtosa)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord de la plaça de la Sal, pràcticament
enfront del cap del carrer del Clot de les Monges.

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 4 de la plaça de la Sal.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit al flanc nord de la plaça de la Sal, fou bastit a principis del
segle XX fent ús d'uns recursos propis del modernisme, que han portat a que sovint
l'immoble s'atribuís a Francesc de Paula Morera i Gatell, especialment per la composició
de la façana i l'ús dels feixos de tres osques -típics de Morera- com ornament a la part
baixa de la tribuna. Tanmateix, cal mantenir aquesta afirmació en l'àmbit del dubte fins
trobar documentació fefaent.
L'edifici, aixecat sobre uns baixos de doble alçada -revestits de pedra buixardada- i
ocupats per locals comercials, per bé que afí al modernisme, és rigorós i evita caure en
excessos i barroquismes. L'entrada a la finca es troba en el centre de la façana, on s'hi
obre una esvelta porta de fusta i forja, custodiada per un arc de mig punt al seu torn
flanquejat per dues obertures d'arc rebaixat, comunicades amb els comerços.
El cos dels habitatges, de cinc plantes d’alçada, és bastit en maçoneria arrebossada i
pintada en color trencat. Una parella de balcons amb barana de forja custòdia la tribuna
que ocupa la major part de la zona central de la façana. Cos de planta octagonal i
rítmicament perforada per gran nombre de finestres disposades simètricament, llur
esveltesa dirigeix la mirada vers el capdamunt de l'immoble, on les obertures superiors
acaben amb arc de mig punt i la tribuna està coronada per un balcó protegit amb barana
de forja i flanquejat per una parella de finestres obertes per damunt d'una gruixuda i sòbria
cornisa. Les obertures de la tribuna presenten a nivell del seu ampit una zona opaca
esculturada amb relleus vegetals i acompanyats a la primera planta per les osques abans
referides.

Ús actual

Habitatge i Comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i Comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastits els habitatges de la plaça de la
Sal, 4 com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial,
identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins de la sensibilitat modernista, la seva
principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes d’aquest
tram de la plaça de la Sal dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la plaça de la Sal, 4, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici d’habitatges de la plaça de la Sal, 4,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït a principis del segle XX.
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Princep de Viana, 14

Coordenades UTM x = 302669
y = 4610445

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2706410CG0120F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE
PMU1

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0902

Nº reg/cat.

069.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Farinera
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1915

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Pere Llusà. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. La farinera es localitza al flanc oriental del tram inferior del carrer
del Príncep de Viana, veïna dels docs i de l'estació de trens.

Context

Edifici industrial situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés des
del número 14 del carrer Príncep de Viana.

Elements

Farinera encarregada per Pere Llusà a Francesc de P. Morera Gatell, és l’únic exemple
d’arquitectura industrial modernista de la ciutat.
Acabat en 1915, és un edifici de tipologia aïllada força endarrerit respecte a l'actual traçat
del carrer, parcialment ocult pels edificis veïns i que contacta amb la via fèrria per la part
posterior. Compacte i de composició disciplinada de planta baixa amb semisoterrani i tres
plantes pis, presenta una disposició rítmica tant de les obertures com dels contraforts,
traduïts exteriorment en pilastres que emmarquen les finestres. Una modesta motllura al
forjat del primer pis i una potent cornisa a la part alta de la segona planta divideixen
horitzontalment la façana. Un frontó central rematat per una franja de maó a sardinell
acompanyat per una torre d’àtic coronen la façana principal. Les finestres presenten una
ornamentació construïda amb maó vist, acabat pintat i rajola ceràmica vidriada. Les
finestres són de llinda plana alternades amb les de planta baixa i segon pis que són d’arc
rebaixat. A l’últim pis les finestres són geminades, generant un ritme més intens de pilars
de maó i pedra, tot seguint l’estètica compositiva de la façana.
Tot i les variants degudes a l'evolució de l'activitat industrial que sempre ha acollit, l’edifici
es manté en conjunt en un estat correcte, per bé que s’han detectat desperfectes en
l’arrebossat exterior i reformes inadequades a l’interior.

Ús actual

Ús industrial

Ús original/altres

Farinera

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper als edificis d’habitatges presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent (Revisió del Pla general de Lleida_2002) defineix majoritàriament el
terreny on està bastida l’antiga Farinera Llusà com a sòl qualificat d’ús públic
d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats amb la Clau SE_Equipament.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configuren la formalització de la façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conserven
majoritàriament de maó vist, pedra i rajola vidrada (obertures, relleus, motllures, pilastres,
arcs rebaixas de portes i encerclament de finestres, frontó, cobertes).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES:
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els la línia envoltant l’edifici, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, afectant a la seva caracterització
tipològica.
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2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i en la textura de l’edifici, tant en
façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en
coberta, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE) corresponent a Equipament Comunitari.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
modernista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser l’únic exemple d’arquitectura industrial modernista de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les antiga farinera Llusà, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions a futures intervencions:
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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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’immoble, originals o
derivades de la seva evolució tipològica més significativa, i especialment la composició i
formalització material i constructiva dels exteriors basades en tot un seguit d’elements
majoritàriament de maó vist, pedra i rajola vidrada (obertures, relleus, motllures, pilastres,
arcs de portes i encerclament de finestres, frontó, cobertes de teula).; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre
les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta les antiga farinera Llusà, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Farinera encarregada per Pere Llusà a Francesc de Paula Morera i Gatell, és l’únic
exemple d’arquitectura industrial modernista de la ciutat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de la seva construcció s’acabaren l’any 1915.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Ramon Berenguer IV, 4

Coordenades UTM x = 302711
y = 4610444

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2706402CG0120F
2706410CG0120F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE
PMU1

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0903

Nº reg/cat.

070.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Docs del ferrocarril
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. Els docs es troben entre l'estació de trens i l’antiga Farinera Llusà
(La Meta), articulant la transició entre el carrer del Príncep de Viana i la plaça de Ramon
Berenguer IV.

Context

Magatzems industrials situats a la banda nord del centre de la ciutat, vora la via del
ferrocarril amb accés des del número 4 de la plaça de Ramon Berenguer IV.

Elements

Magatzems industrials de planta rectangular i lliure bastits a principis del segle XX,
s’aixequen en una cantonada de la plaça de Ramon Berenguer IV, paral·lelament a les
vies del tren. L’edifici té un esquema de planta lliure rectangular amb mòduls de 10x10m,
tot i que en alguns llocs la planta ha estat eventualment compartimentada amb envans
afegits per necessitat d’ús o per delimitar propietats. Les façanes en sentit longitudinal són
principalment de pedra amb elements singularitzats en maó. Cal destacar l’estructura
metàl·lica amb pilars de ferro colat, bigues de gelosia en aspa i voltes de mocador,
elaborada amb material. A l’exterior, per sobre, la coberta evidencia la munió de voltes en
una impactant successió repetitiva i ordenada dels quadrats dels mòduls, esdevenint en si
mateixa una mostra de sòbria expressivitat a través de la cura i singularitat del seu
sistema constructiu, i de la vivor plàstica i cromàtica del material emprat.
L’edifici, necessitat d’intervencions serioses d’adequació i manteniment, roman en un
segon pla entre l’estació de trens i l’antiga Farinera Llusà (“La Meta”), essent afectat per
l’ampliació de la primera i actualment emprat com a aparcament. Les obertures dels murs
perimetrals -petites portes i finestres construïdes amb brancalada de maó i reixes de forja
executades sense un esquema clar- són producte d’intervencions successives.
En conseqüència i de cara a un previsible trasllat de l’activitat industrial, cal remarcar que
allò que és essencial preservar i recuperar en el conjunt com a bé cultural -de cara a una
hipotètica rehabilitació- és en el seu interior la percepció de l’espai lliure i sense
compartimentar dels mòduls, i l’estructura de pilars de ferro colat i bigues en gelosia que
sustenten la coberta de voltes de mocador, a més de les façanes i la sobrecoberta de
l’exterior.

Ús actual

Ús industrial

Ús original/altres

Docs del ferrocarril

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un mal estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on estan bastits els docs, com a
sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats amb la
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2017

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

Lleida
DOCS DEL FERROCARRIL

070.EA

Clau SE_Equipament Comunitari.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A- FAÇANES LONGITUDINALS I COBERTES
1.A.1) Els panys plens de paret.
1.A.2) Totes les obertures i coronaments, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, que configuren la formalització de la façana en relació amb els
panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits
que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conserven
(encerclament d’obertures i ràfecs de maó vist).
1.A.4) La coberta original composada per la successió repetitiva i ordenada de voltes de
maó, corresponents als quadrats dels mòduls, de la que cal garantir en futures
intervencions recuperatives la màxima percepció unitària que sigui possible.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR
L’àmbit interior original del conjunt, configurat directament a través del seu sistema
estructural, de voltes de maó de pla , bigues de gelosia i columnes de fosa, del que cal
garantir en futures intervencions recuperatives la màxima preservació que sigui possible
de la percepció unitària del seu espai i la visualització de voltes, bigues i columnes.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals de les façanes exteriors, les cobertes i
els àmbits interiors amb les seves voltes, bigues i columnes.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANES LONGITUDINALS I COBERTES
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures i coronaments, originals o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa, que configuren la formalització de
la façana en relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats
per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi elements de fusteria i ornamentals
originals que es conserven (encerclament d’obertures i ràfecs de maó vist).
2.A.4) a coberta original composada per la successió repetitiva i ordenada de voltes de
maó, corresponents als quadrats dels mòduls.

2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de
l’edifici, original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. ÀMBIT INTERIOR
Tot allò que no correspongui o agredeixi l’àmbit interior original del conjunt, configurat
directament a través del seu sistema estructural, de voltes de maó de pla , bigues de
gelosia i columnes de fosa.
2.-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i textura originals
de les façanes exteriors, les cobertes i els àmbits interiors amb les seves voltes, bigues i
columnes.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE) corresponent a Equipament Comunitari.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

L’interès d’aquest edifici rau en el seu sistema estructural, corresponent a
la tradició de construccions industrials de principis de segle. Es fa palès
especialment en la coberta perquè l’ús de les voltes rebaixades de quatre
punts significa unes concepcions geomètriques, de càlcul i constructives
molt elaborades
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre els docs del ferrocarril, haurà d’incorporar el que es
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desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
disposició de l’àmbit interior original, configurat directament a través del seu sistema
estructural, de voltes de maó de pla, bigues de gelosia i columnes de fosa, així com la
correspondència exterior de les voltes en les cobertes; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta als docs del ferrocarril, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els docs daten del primer terç del primer terç del segle XX.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

L’establiment ha sofert successives adequacions als diferents usos industrials i de
magatzematge durant aquest segle passat.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Vista de conjunt

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

071.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Pardinyes

Adreça/es

Carrer del Corregidor Escofet, 49
Parc de Pardinyes - Mercat
Coordenades UTM x = 302828
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4610879
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2810502CG0121B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV4_Places

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

071.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

071.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

P Parcs i espais públics

Subtipologia funcio. Caseta del guardaagulles
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primeres dècades del S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edicle es troba pràcticament al centre de l'esplanada destinada a
mercat i aparcament limitada per l'avinguda de Prat de la Riba, els carrers del Baró de
Maials i dels Comtes d'Urgell i la Rambla del Corregidor Escofet.

Context

L’antiga caseta del guardaagulles es troba situada al bell mig de l’esplanada on se celebra
el mercat setmanal de Pardinyes, conegut com a parc de Pardinyes.

Elements

Petita construcció de planta octagonal i doble alçada, que data de les primeres dècades
del segle XX i que al tombant del segle XXI fou remodelat per Lluís Castelló, essent
novament inaugurat l'any 2003.
Aquesta construcció aïllada és l'antiga casa del guardaagulles de l’antic i desaparegut
“Recorrido”, i actualment és emprada com a espai municipal de la regidoria de mercats,
després que als anys 80 del segle XX el Recorrido desaparegués i s'urbanitzés la zona.
L'entrada a l'edicle actualment es troba al flanc nord de la construcció, essent -junt amb
l'òcul obert immediatament al seu costat- l'única perforació del nivell inferior de la
construcció. Aquest sector és format per parelles de panells aplacats en pedra i
emmarcats amb maó vist, els quals són correspostos a la part alta per grans finestres
d’arc rebaixat també emmarcades amb maó vist. En aquest cas, l'aplacat en pedra es
redueix a l'espai entre l'arc i el fris de maó que precedeix la teulada -a excepció del panell
corresponent a l'entrada, completament aplacat en pedra davant la manca de finestra.
Finalment, l'edicle és cobert per un teulat a vuit vessants amb els careners de teula
ceràmica vidriada de color verd, i rematat amb un parell d’esferes del mateix material,
travessades per un fibló.

Ús actual

Espai municipal de la regidoria de mercats

Ús original/altres

Caseta guardaagulles

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a la construcció presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastida l’antiga Caseta
del guardaagulles del “Recorrido”, com a sòl que comprés les zones verdes de caràcter
local, qualificat amb la Clau SV4_Places.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals (sense poder afegir noves obertures en els plans
de façana).
1.A.2) Totes les obertures, , elements volats i coronaments originals, que configuren la
formalització de les façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conserven (arcs, pilars i
emmarcaments de maó, panys d’aparell poligonal de pedra, teules i remats de ceràmica
vidrat als careners, encerclament d’obertures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici original.
1.B.2) Els nivells de sòl i compartiments interiors, de manera que respectin les seves
obertures.
1.B.3) L’espai de l’àmbit interior.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els interiors i en
coberta.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Biblioteca pública. de l’edifici afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SV4) corresponent a Places de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva ferroviària
com a edicle dedicat al servei de guardaagulles- una part important del seu
valor patrimonial es basa en el fet d’evocar la fase rellevant del “Recorrido”
dins la història de les infraestructures de transport de Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Caseta del guardaagulles, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
si implica obres majors com menors.
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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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva originals de l’exterior i de l’interior.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antiga caseta, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
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possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La caseta va ser construïda durant les primeres dècades del segle XX . L’antiga Caseta
del guardaagulles de “El Recorrido”, és un dels pocs testimonis del popularment conegut
com “Recorrido”, el sector de prop d'una desena de vies que ocupaven l'actual carrer dels
Comtes d'Urgell i que eren emprades per distribuir els trens de mercaderies segons el
material transportat i la seva destinació, i també per derivar els trens als tallers de
reparació situats a la seva banda de llevant (a l'actual Institut Municipal d'Ocupació
Salvador Seguí).
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

La construcció va ser rehabilitada l’any 2003 per funcionar com espai municipal de la
regidoria de mercats.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions INSTITUT MUNICIPAL DEL TREBALL
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Carrer de Ramon Argilés, 27-35

Coordenades UTM x = 303395
y = 4611077

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3511103CG0131D
3511909CG0131D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

072.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. lnstitut municipal d'ocupació Salvador Seguí
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. Els antics tallers estan oberts a la plaça de Rosa Sensat,
emmarcats pels carrers de Ramon Argilés i d'Anselm Charles.

Context

Els antics tallers del “Recorrido” se situen en un dels extrems orientals de la ciutat, entre
l'entrada principal al Parc de La Mitjana i la carretera que uneix Lleida i Corbins.

Elements

Els antics tallers estan formats per dues edificacions que combinen la pedra i el maó, i llur
construcció es remunta al primer terç del segle XX, en el marc del que popularment es
conegué com el “Recorrido”
Els vells tallers, abandonats a mitjan de la dècada dels 80, foren recuperats i habilitats per
a usos educatius a les darreries de la dècada dels 90, i estan formats per una construcció
exempta amb planta en forma d'H i per un segon edifici entre mitgeres. Ambdues
construccions estan obertes a la plaça de Rosa Sensat, separades pel carrer del Pare
Palau i emmarcades pels carrers de Ramon Argilés i d'Anselm Charles. Presenten una
composició i resolució exterior similar, pròpia de les edificacions ferroviàries de principis
del segle XX. Així doncs, ambdós edificis presenten un sòcol de pedra, sobre el qual
s'aixequen murs aplacats en pedra en aparell poligonal, rítmicament perforats per grans
finestres aixoplugades per arcs rebaixats singularitzats amb maó vist, com també ho estan
les cantoneres i els ràfecs que animen cadascun dels murs. Ambdós edificis són coberts
amb un teulat a dues aigües, però a partir d'aquest punt és on apareixen les diferències
entre ells: l'edifici amb la planta en H és d'una sola alçada, tot i que l'ala central és de
dues plantes i té la façana -excepte els detalls que l'uneixen formalment a la restaarrebossada i pintada de color clar. De la mateixa manera, el segon edifici dels antics
tallers presenta unes golfes sota la teulada aixecades en maó vist i concordant amb la
resta de perforacions de la façana principal, la qual presenta -tot i les dues plantes
d'alçada- la mateixa configuració i composició que l'edifici amb la planta en H, amb el qual
manté ple contacte visual i formal.

Ús actual

Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí

Ús original/altres

Tallers ferroviaris

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a la construcció presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on estan bastit l’immoble, com a
sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats amb la
Clau SE4_Equipament públic Cultural-social-religiós.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, remats, elements volats i coronaments originals, o derivats de
la seva evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana
en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (sòcols,
encerclament d’obertures, relleus,remarques en planta inferior sobre l’estucat esgrafiat de
façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Equipament comunitari.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Equipament
comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Equipament comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Equipament comunitari, afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura
originals de l’edifici, o derivats de la elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes,
aparells de climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del
conjunt, etc.) que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el
bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
seva rehabilitació com a Equipament comunitari, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE4) corresponent a Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peces estimables que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva
ferroviària com a edificis dedicats al servei de tallers i emmagatzematgeuna part important del seu valor patrimonial es basa en el fet d’evocar la
fase rellevant del “Recorrido” dins de la història de les infraestructures de
transport de Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre els antics tallers, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
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conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
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allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació com a Equipament comunitari.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’immoble, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica En un dels extrems orientals de la ciutat, entre l'entrada principal al Parc de La Mitjana i la
carretera que uneix Lleida i Corbins, es localitzen dues edificacions construïdes al primer
terç del segle XX, en el marc del que popularment es conegué com el “Recorrido”, la
derivació del traçat ferroviari que segregava Balàfia i Pardinyes de la resta de la ciutat per
tal d'acollir un espai de vies mortes on els trens eren classificats segons la seva destinació
abans d'arribar a l'estació de Vilanoveta, i també reparats, en el cas que fos necessari, als
tallers del “Recorrido”. Llurs vestigis són aquestes dues construccions, actual seu de
l'institut municipal d'ocupació Salvador Seguí.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La construcció va ser rehabilitada a principis d’aquest segle XXI per acollir la seu de
l’lnstitut municipal d'ocupació Salvador Seguí.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Polígon industrial del Segre

Adreça/es

Carretera N-II, 54

Coordenades UTM x = 304737
y = 4609953

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

5001101CG0049H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE8_Equipament públic
Transport

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

073.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Naus industrials
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Inicis del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. Les instal·lacions es troben al bell mig del Polígon Industrial “El
Segre”, i s’hi pot accedir tan des de l’avinguda de la Indústria com des de la carretera N-II.

Context

Conjunt situat al Polígon 15 Parcel·la 267 dels Canals amb accés des de l’avinguda de la
Indústria com des de la carretera N-II.

Elements

Un episodi rellevant dins la història ferroviària de la ciutat és el projecte fallit de crear un
tren transpirinenc que hauria enllaçat Barcelona amb Paris, i que hauria disposat d’una
plataforma logística a Lleida precisament al Pla de la Vilanoveta.
Tot i que la idea no prosperà, a inicis del segle XX es dugueren a terme un seguit de
construccions amb aquest objectiu entre les que destaquen la corresponents a l’estació i
als allotjaments de les famílies dels treballadors.
L’estació al començament prestà servei de viatgers, fins que es va destinar tota la zona a
activitats de mercaderies i tallers. Igualment resten encara els antics habitatges. Totes
dues en desús, però amb prou interès per ser objecte de catalogació i amb un grau
suficient de conservació per poder ser recuperades i rehabilitades.
Les vies estan distribuïdes per tal de complir la funció d'estació de mercaderies a una
banda i de tallers a l'altra, funcions separades per la via general de la línia Lleida-ManresaBarcelona. Els tallers actualment són la seu de l'Associació de Restauració de Material
Ferroviari (ARMF), que es dedica a preservar trens històrics encara existents.
Quant a les peces pròpiament catalogades, l’antiga estació bastida amb murs d’aparell
poligonal amb remarcat de forjats, cantoners i encerclat d’obertures en maó, i els
allotjaments amb el mateix sistema constructiu enriquit amb els balcons i sanefes de
guardapols en els finestrals i les portes, són uns exemplars interessants d’arquitectura
ferroviària.

Ús actual

Diversos

Ús original/altres

Instal·lació ferroviària

Façanes/Coberta Les façanes i cobertes del conjunt presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al conjunt presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on estan bastit el conjunt, com a
Equipament públic de Transport qualificat amb la Calu SE8.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA DE L’ANTIGA ESTACIÓ I HABITATGES
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(obertures, relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, frontó, terrasses i porxos).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGI:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de dels edificis, original o derivada de la
seva evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales i unitats funcionals d’accés- tan en
els habitatges com en les zones ferroviàries, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de dels edificis, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA DE L’ANTIGA ESTACIÓ I HABITATGES
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant dels edificis original o
derivada de la seva evolució tipològica, afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de l’edifici,
tant en façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar)
com en coberta, originals o derivats de la seva evolució tipològica.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE8) corresponent a Equipament públic Transport.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Elements estimables doncs que -ultra la seva sòbria racionalitat
constructiva- una part important del seu valor patrimonial es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant del “Pla de la Vilanoveta” dins la història de les
infraestructures de transport de Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les antigues instal·lacions ferroviàries, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element originals o
derivades de la seva evolució tipològica més significativa, i especialment la composició i
formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit d’elements que
caracteritzen l’arquitectura dels edificis (obertures, relleus, motllures, pilastres, mènsules,
serralleria, terrasses i porxos), que completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al conjunt, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura dels immobles es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior dels edificis s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Un episodi rellevant dins la història ferroviària de la ciutat és el projecte fallit de crear un
tren transpirinenc que hauria enllaçat Barcelona amb Paris, i que hauria disposat d’una
plataforma logística a Lleida precisament al Pla de la Vilanoveta.
Tot i que la idea no prosperà, a inicis del segle XX es dugueren a terme un seguit de
construccions amb aquest objectiu entre les que destaquen la corresponents a l’estació i
als allotjaments de les famílies dels treballadors.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Conjunt construït a principis del segle XX.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES DEL PLA DE LA
VILANOVETA

073.EA

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Vista de conjunt
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Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

074.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Raïmat

Adreça/es

Carrer del Canal, 1

Coordenades UTM x = 290072
y = 4617167

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

0174725BG9107C
0174712BG9107C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0112

Nº reg/cat.

074.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1916

Autor/promotor

Joan Rubió Bellver. Arquitecte / Manuel Raventós. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'església s'obre al flanc occidental de la plaça Major de Raïmat,
en un extrem del carrer del Canal de la mateixa localitat.

Context

L’església del Sagrat Cor s’aixeca a un dels extrems de la població de Raïmat i és
precedida per una gran plaça.

Elements

Un atri corb, estilitzat i construït sobre bigues de fusta i pilastres de maó vist, aixopluga
l'entrada, estenent-se més enllà de la façana per arribar fins al final de la parcel·la, on un
arc de mig punt el remata a cada extrem. La façana de l’església és graonada, al centre
s'hi obre un gran rosetó i la corona una espadanya de formes corbes, amb dos campanes
i un òcul, coronada al seu torn per una creu de forja. L’accés es produeix a través d’un
portal d’arc de mig construït amb maó ceràmic a sardinell amb tancament de porta de
fusta amb remats metàl·lics.
A l’interior de l’església trobem un àmbit de nau única amb contraforts exteriors, que
generen espais reservats als altars laterals, comunicats gràcies a les obertures
practicades darrera les pilastres. Un sostre pla de suro, pintat amb motius florals i
sustentat per bigues de fusta al seu torn recolzades sobre quatre arcs parabòlics, cobreix
la nau. Destaquen els esgrafiats que decoren la totalitat dels arcs i els pilars fins a la línia
d’imposta amb els improperis de la Passió acompanyats de motius geomètrics i vegetals.
El baptisteri i una sagristia es troben als peus del temple, i sobre el gran arc rebaixat que
cobreix l’entrada descansa el cor, sobre el qual s'obre el rosetó de la façana tot
connectant amb els grups de finestres que perforen els arcs torals, el presbiteri i els murs
laterals. A la testera, poligonal, s'hi accedeix per unes escales, i el seu naixement és
assenyalat per l'arc de triomf parabòlic que discorre pràcticament unit al darrer arc former
de la nau. L'absis és tancat per una volta de cinc panys de paret decorats amb frescos i
units a l’arc de triomf amb nervis catenaris. Destaca també el ric mobiliari, tant de fusta
com de forja, en bona part atribuït a Jacint Cuyàs, i també és remarcable la marededéu,
atribuïda a Frederic Marés (1945).

Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a la construcció presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on estan bastit l’immoble, com a
sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats amb la
Clau SEp4_Equipament privat Cultural-social-religiós.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.
1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA DE L’ESGLÉSIA I LES DEPENDÈNCIES PARROQUIALS
1.A.1) Els panys plens de paret.
1.A.2) El porxo, capelles laterals, nau principal, voltes, obertures, elements volats,
espadanya i coronaments originals, corresponents a la formalització de la façana en
relació amb els panys plens de paret, i en especial les portalades, els finestrals i els
rosetons, les portes i altres tancaments (sense poder-ne afegir de nous, ni tampoc
tendals, elements de protecció solar, rètols, instal·lacions o aparells).
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals (encerclament obertures, òculs i arcs
cecs, motllures, tot en maó).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ESGLÉSIA
Els espais interiors originals del temple, les naus central i laterals, el nucli del presbiteri
amb l’altar i l’edicle, la capelletes laterals, la sagristia, els panys de paret, els pilars, les
voltes, els finestrals i els rosetons.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals en maó de la façana exterior (panys
plens de paret de maó, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels àmbits interiors del
temple.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA DE L’ESGLÉSIA I LES DEPENDÈNCIES PARROQUIALS
2.A.1) Tot allò que hagi canviat els panys plens de paret.
2.A.2) Tot allò que hagi canviat les obertures, voltes laterals, porxo, elements volats,
espadanya i coronaments originals, configuradors de la formalització de la façana en
relació amb els panys plens de paret, i en especial les portalades, els finestrals, els
rosetons, les portes i altres tancaments.
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2.A.3) Tot allò que hagi canviat els elements ornamentals originals (pilastres,
encerclament d’obertures, òculs i arcs cecs, motllures).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
Tot allò que hagi canviat la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, i els elements infraestructurals i d’instal.lacions
(antenes, aparells de climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització
original del conjunt, etc.).
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’ESGLÉSIA
2.C.1-. Tot allò que hagi canviat els espais interiors originals del temple, les naus central i
laterals, el nucli del presbiteri amb l´altar i l´edicle, les capelles laterals, la sagristia, els
panys de paret, els pilars, les voltes, els finestrals, els rosetons, les portes i altres
tancaments.
2.C.2-. Tot allò que cal substituir, per la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
2.C.3-. Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars del conjunt,
sense que això sigui obstacle per a poder emprar nous llenguatges artístics.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que hagi canviat el cromatisme, l’acabat material i textura originals de la façana
exterior (panys plens de paret de maó, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels
àmbits interiors del temple.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SEp4) corresponent a Equipament privat Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’església del Sagrat Cor, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
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disposició exterior de la façana -església i dependències parroquials-, amb tots els seus
elements, i l’àmbit interior del temple, remarcant-ne la nau, les voltes, els finestrals i els
rosetons.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’immoble, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La seva construcció, iniciada en 1916, està íntimament relacionada amb el projecte
urbanístic de la població de Raïmat, encarregat per Manuel Raventós al significat deixeble
i seguidor d’Antoni Gaudí Joan Rubió Bellver. El temple modernista combina el maó vist i
la tàpia, s’aixeca a un dels extrems de la població i és precedit per una gran plaça.
Consagrat en 1922, és té constància d’intervencions posteriors, com l'execució dels
frescos del presbiteri per Miquel Farré (1935, 1944 i 1954), o dels esgrafiats dels murs i
arcs (al voltant de 1935).
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La construcció es va iniciar l’any 1916. Intervencions posteriors, com l'execució dels
frescos del presbiteri per Miquel Farré (1935, 1944 i 1954), o dels esgrafiats dels murs i
arcs (al voltant de 1935).
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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EA

BARP

BSE
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BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Raïmat

Adreça/es

Pla de Raïmat, Polígon 6 parcel·la 6
Finca Codorniu
Coordenades UTM x = 290301
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4617641
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A00600006

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BODEGA I MAGATZEM RAVENTÓS

075.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0904

Nº reg/cat.

075.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Bodega i magatzems
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït entre 1918-1924

Autor/promotor

Joan Rubió Bellver. Arquitecte (1918) - Domingo Tray. Arquitecte (1983/1992) / Família
Raventós. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. Cal prendre el trencant al sud-oest de la carretera N-240 en
direcció a Gimenells. El camí vers el celler està indicat, i s'hi accedeix prenent l'últim
trencant al sud abans de creuar les vies del tren.

Context

La bodega i els magatzems Raventós estan situats a la banda nord del nucli de Raïmat.

Elements

Celler bastit entre 1918 i 1924 segons un projecte del significat deixeble i seguidor de
Gaudí, Joan Rubió Bellver, consta d’una nau orientada d’est a oest, acompanyada per
construccions adossades als murs nord –en sentit perpendiculars- i sud -paral·leles-,
separades d’aquesta a nivell interior mitjançant arcs de maó extremadament rebaixats. És
un dels primers cellers modernistes que utilitza el formigó armat combinat amb maó -en
part vist i en part arrebossat i pintat de blanc—, rajola i acer. En 1982 s’aixecà una
ampliació al sud, en 1983 Domingo Triay projectà l’ampliació de la part nord –soterrada-, i
en 1992 el mateix arquitecte projectà el reforç de les bases dels arcs del celler i la
construcció d’una gran nau adossada a la façana oest, la qual evoca els elements formals
i constructius del celler antic a través de l’ús de materials moderns.
L’accés principal al celler es produeix a través d’un portal situat al centre de la façana
nord, per bé que l’edifici és accessible també pel sud. L’entrada resta retardada respecte
les façanes de les naus annexes, i la precedeix un passadís d’arcs catenaris de maó vist
que condueixen a una porta custodiada per un arc de maó amb l’intradós de mig punt,
essent tot coronat per una testera lobulada mixtil·línia, amb pinacles de maó als extrems,
en un esquema que es repeteix a menor alçada als laterals. La nau principal té el sostre
graonat i sustentat amb bigues d’acer i arcs parabòlics de formigó perforats per diversos
ulls; i als extrems és capçada per una sèrie de finestres d’arc de mig punt amb el marc de
maó que segueixen el perfil graonat del conjunt. Cal destacar el sistema projectat de
manteniment i control de la temperatura, consistent en un teulat doble que permetia la
circulació d’aigua per controlar la temperatura de l'interior.
A l’est del celler, sota la plaça dels molls de càrrega i descàrrega, bàscules i altres
serveis, s’hi obre una ampliació soterrada, que allotja el “cementiri” -petita sala de maó vist
amb nínxols apuntats on es conserven ampolles de vi- i la sala anomenada “passadís”,
ampli espai de tres naus amb volta catalana de maó vist recolzats sobre pilars emprada
com a magatzem de botes. Aquesta ampliació funciona, a la vegada, de comunicació
soterrada entre l’edifici administratiu del celler i la zona de producció.
Finalment, al nord-est del celler s’aixeca l’edifici del moll de càrrega i descàrrega, molt
interessant a nivell de façana. Aquest, orientat a l’est, està cobert per quatre voltes de
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teula plana que fan voladís sobre les portes del moll i sobre la façana de la primera planta,
rítmicament perforada amb gelosia de maó, solució que evoca vivament el teulat de les
escoles de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí.
Ús actual

Bodega i magatzems

Ús original/altres

Bodega i magatzems

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit el bé, com a sòl no
urbanitzable.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.
1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (panys de paret i
revestiment continu, sanefes, encerclament d´obertures, relleus, remats i barbacanes,
remarques en planta inferior a nivell de sòcol).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant del conjunt, original o derivada de la
seva evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.B.2) Espais comunitaris rellevants: naus principals d’ús, elements funcionals de
distribució i escales, nau soterrada amb subnaus, celoberts i unitats funcionals d’accés,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals del conjunt, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals del conjunt,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest bé resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el celler i magatzems Raventós, haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BODEGA I MAGATZEM RAVENTÓS

075.EA

ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta el conjunt, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del conjunt es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament, possibilitant la
lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les possibles restes
de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o recuperant els materials
que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de cada immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’any 1888, el negoci i l’explotació passa a mans de Manuel Raventós i Domènech (18621930). El poble o nucli de Raïmat havia quedat despoblat des de la Guerra dels Segadors.
L’any 1914 Manuel Raventós va adquirir 3.200 hectàrees de terra i les va convertir en un
cas únic de colonització agrària a l’Europa del segle XX. L’any 1910 ja s’havia construït el
Canal d’Aragó i Catalunya. Durant els anys de la Primera Guerra Mundial, Manuel
Raventós va fer construir 100 km de sèquies per portar l’aigua des del canal a les terres
de Raïmat. Al mateix temps, para reduir la salinitat, va plantar 50.000 arbres –amb els que
construïa les caixes pel vi espumós de Codorniu. Manuel Raventós i Domènech encarregà
la construcció de la bodega, les cases dels colons i l’església a l’arquitecte modernista
Joan Rubió i Bellver, deixeble d’Antonio Gaudí. El celler es va començar a construir l’any
1918 i va ser la primera edificació en formigó armat que es va fer a Espanya.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
AGUSTÍN MIR, Sergio / ESPITIA MIR, Ana / MECA ACOSTA, Benet [dir.], “Celler de
Raïmat (Lleida). Història i arquitectura”. Projecte Final de Grau. Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Arxiu Patrimoni Arquitectura de Catalunya (APAC). 2012.

Actuacions finca

La bodega es va construir entre 1918 i 1924. Durant els segle XX s’ha realitzat diverses
ampliacions i adequacions a les necessitats i legislacions del moment, entre les que cal
destacar l’ampliació del celler realitzada per l’arquitecte Domingo Triay Darder, durant la
dècada dels 80 del segle XX
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0804

Nº reg/cat.

076.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Mercat
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1917

Autor/promotor

Joaquim Porqueras Bañeras. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'antic mercat és un edifici exempt emmarcat per la plaça dels
Gramàtics, el carrer de la Universitat i el carrer de Sant Martí, essent practicable tant per la
plaça dels Gramàtics com pel carrer de Sant Martí.

Context

Edifici de mercat situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés des
del número 10 del carrer de Sant Martí.

Elements

Projectat el 1917 per Joaquim Porqueras Bañeras, és un edifici aïllat de planta rectangular
amb coberta a dues vessants de teula ceràmica i carener perpendicular a la façana
principal. La coberta recolza sobre una encavallada metàl·lica i els murs presenten una
construcció combinat el maó vist i l’obra arrebossada i pintada. D’una sola planta amb un
semisoterrani, sembla aixecar-se sobre un sòcol de maçoneria, el qual resol exteriorment
el desnivell de la parcel·la, i s’anivella la composició de façana a partir del plafonat i
cornisa existent sota les finestres. El basament petri obre a través d’obertures d’arc
rebaixat a mesura que la rasant ho permet. L’edifici és accessible -a l’est i a l’oest, a peu
pla i per mitjà d’una escalinata, respectivament- a través de les façanes principals,
coronades per un remat de major alçada que la resta de l’edifici a la part central, a modus
d’acroteri, que acullen sengles portes de fals arc peraltat, bastides amb fileres radials de
maó calat a intervals regulars tant al perímetre interior com exterior, i rematades per un
gran medalló de pedra a la clau. La resta de la façana, com les façanes laterals,
presenten tríades de finestres allargades, estretes i graonades. Cada grup d’obertures de
les façanes laterals està coronat per un fals arc rebaixat i delimitat per pilastres adossades
de maó vist, que actuen de contrafort.

Ús actual

Mercat

Ús original/altres

Mercat

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit l’antic Mercat del
Pla com a sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la comunitat,
qualificats amb la Clau SE3_Equipament públic Administratiu-proveïment.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
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reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configuren la formalització de la façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conserven
(obertures, relleus, motllures, pilastres, arcs de portes i encerclament de finestres,
frontons corbs, serralleria, pèrgola, cobertes de teula).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) L´escalinata d’accés.
1.B.3) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.4) La percepció unitària de l’espai general interior de l’àmbit superior, respectant els
elements estructurals de ferro i en especial les encavallades de la coberta.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
MERCAT DEL PLA

076.EA

* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els la línia envoltant l’edifici, original o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa, afectant a la seva caracterització
tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i en la textura de l’edifici, tant en
façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en
coberta, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE3) corresponent a Equipament públic Administratiuproveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Mercat del Pla, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element originals o
derivades de la seva evolució tipològica més significativa, i especialment la composició i
formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit d’elements
(obertures, relleus, motllures, pilastres, arcs de portes i encerclament de finestres,
frontons corbs, serralleria, pèrgola, cobertes de teula), l’escalinata d’accés. I la percepció
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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unitària de l’espai general interior de l’àmbit superior, respectant els elements estructurals
de ferro i en especial les encavallades de la coberta.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antic Mercat del Pla, s’intervindrà per garantir
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectat en 1917 per Joaquim Porqueras Bañeras, sembla que en la direcció de la seva
execució intervingué Francesc de Paula Morera Gatell fins 1920, incloent-hi
característiques pròpies.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Projectat l’any 1917, es va construir a finals de la segona dècada del segle XX. L’interior
del mercat s’ha anat adequant a la legislació i necessitats del moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1008

Nº reg/cat.

077.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges plurifamiliar i comerç planta baixa
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1920

Autor/promotor

Joan Bergós i Massó. Arquitecte / Salvador Ortiz Escuer. Promotor

Parcel.la

Accés ense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre l'avinguda de Catalunya,
l'avinguda de Blondel i el carrer de la Paloma

Context

Edifici situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés des del número
100 de l’avinguda de Blondel.

Elements

Edifici entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes pis -destinades respectivament a
locals comercials i vivendes-, llur façana s’estén en tot el seu perímetre fent cantonada
tant entre l’avinguda de Catalunya i l’avinguda de Blondel com entre aquesta i el carrer de
Paloma, per bé que aquesta façana rebi un tractament secundari.
A la façana, discretament poligonal, s’hi identifiquen cinc panys de mur definits tant per la
successió d’angles com per la ordenació de finestres i portes balconeres, construïdes amb
atractius brancals motllurats i llindes còncaves, entre les quals són especialment
remarcables les portes -algunes reconvertides en aparadors- de la planta baixa, que
s’estrenyen per la part inferior. La porta d’accés a la finca, situada en el pany central,
presenta decoracions de forja i tot i no rebre un tractament protagonista, precedeix un
pany de paret que destaca entre els seus adjacents: singularitzat a la primera planta per
una tribuna recolzada sobre mènsules, s’hi obren dues portes amb balustrades
corregudes a cada planta. A la resta de panys de façana apareixen finestres i les
balustrades sols coronen les dues tribunes de doble alçada que s’obren als panys que
flanquegen el central. Els dos panys més extrems i la façana lateral estan configurats
només a partir de finestres.
Tanmateix, el que resulta especialment interessant i aporta singularitat a l’edifici és el
tractament decoratiu de la façana, arrebossada i pintada a excepció dels elements
particularitzats en pedra. La planta baixa presenta un sòcol o basament de pedra i la resta
de parament mostra un revestiment d’arrebossat de tonalitat grisosa marcant junta
horitzontal formalitzant filades amb grans osques. Aquest revestiment cedeix el
protagonisme a l’esgrafiat en tons ocres que decora les plantes superiors amb una sanefa
a base de motius de perfil corb. Llur disseny passa a configurar panells amb motius
geomètrics i vegetals situats entre les llargues mènsules que sustenten el prominent
voladís que corona l’edifici.

Ús actual

Habitatges i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit l’immoble com a sòl
urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els
plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, obra ceràmica i estucat
esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa del baró d’Alpicat, haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra i l’estucat esgrafiat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa del baró d’Alpicat, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en 1921 a partir d’un projecte (1920) de Joan Bergós i Massó -arquitecte deixeble i
seguidor de Gaudí, més en el concepte de síntesi i simplificació que en les formes
emprades, ja d’un sobri classicisme-, el seu propietari era Salvador Ortiz Escuer, conegut
com el Baró d’Alpicat, circumstància de la que deriva la denominació de l’edifici.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Projectat l’any 1920, es va construir l’any 1921. L’interior dels habitatges i de la planta
baixa s’ha anat adequant a la legislació i necessitats del moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda Blondel, 64

Coordenades UTM x = 302032
y = 4609511

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097702CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0708

Nº reg/cat.

078.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Casal
Estil i Època

Historicisme - classicista; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1919

Autor/promotor

Adolf Florensa i Ferrer. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana oberta a l'avinguda Blondel, i l'emmarquen el
carrer de l'alcalde Mestre i l'àmbit de la façana oriental de l'Institut d'Estudis Ilerdencs

Context

Edifici situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés des del número
64 de l’avinguda de Blondel.

Elements

Edifici en cantonera, la façana originalment principal, l’emmarquen dues pilastres
encoixinades i s’obre a l’avinguda de Blondel, tot i que el mur obert al carrer de l’alcalde
Mestres també rep un tractament de façana -igualment accessible-. El mur occidental,
antigament mitgera amb el desaparegut teatre de l’Hospital de Santa Maria, funciona
actualment com accés principal de l’edifici. Aquesta nova façana presenta planta baixa i
tres plantes pis d’obra arrebossada i pintada en colors clars recolzada sobre un basament
o sòcol de pedra, que acull el semisoterrani.
La façana a l’avinguda de Blondel, el semisoterrani obre a través de dues finestres
reixades, de llindes convexes. L’antic accés a l’immoble, situat al centre de la façana ,
d’arc rebaixat i de gran alçada, apareix custodiat per una finestra a cada banda, també
d’arc rebaixat i barana de forja. A planta primera hi ha una tribuna, recolzada sobre
mènsules motllurades, sobresortida i de traçat corb, que ocupa tota l’amplada de la
façana. La tribuna obre a través de tres finestres flanquejades per pilastres acanalades
coronades per un entaulament on recolza la balustrada de la terrassa que corona aquest
element. Les finestres de la tribuna estan tancades amb fusteria de fusta amb un acurat
disseny d’especejament que li dóna categoria a l’element. La planta segona obre a través
de tres portes d’arc de mig punt sòbriament motllurat comunicades amb la terrassa. Una
cornisa de secció simple separa aquest nivell de la planta superior sobre la que arrenquen
tres parelles de finestres separades per mainells acanalats. Aquest grup de finestres,
rectangulars i de disseny simple, genera un únic volum. La façana està coronada per un
potent ràfec volat motllurat recolzat sobre un conjunt de mènsules esculturades en pedra.
A la façana oriental els tres cossos verticals s’expliciten gràcies al tractament encoixinat
de l’arrebossat del cos central -sobresortit del pla del mur-. Un balcó corregut amb
balustrada al cos central substitueix la tribuna, i les portes balconeres de mig punt de la
segona planta esdevenen finestres arran de la manca de balcons.
La façana occidental és fruit de la darrera intervenció, de Carles Sàez (2005), que ha
comportat la creació d’un nou volum que permet ubicar-hi les rampes d’accés, trevols
metàl·lics de correspondència amb les plantes, l’escala d’emergència i elements
d’instal·lacions. Aquesta estructura s’ha revestit amb panells perforats d’alumini lacat que,
pel seu contrast respecte l’edifici original, ha acabat configurant la imatge popular del
conjunt de l’edifici actual.
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastit l’antic Casal de
Joventut Republicana com a sòl qualificat d’ús públic d’equipament destinat al servei de la
comunitat, qualificats amb la Clau SE3_Equipament públic Administratiu-proveïment.
L’entorn urbà més proper a l’immoble està qualificat de sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric_Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa especialment integrant la seva rehabilitació (sense poder afegir noves
obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa especialment integrant la seva rehabilitació, que
configurin la formalització de les façana en relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (sòcols en planta
inferior, sanefes, encerclament d’obertures, relleus,remats, mènsules, barbacanes,
cornises).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa
especialment integrant la seva rehabilitació.
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1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE3) corresponent a Equipament públic Administratiuproveïmet i el del seu entorn més immediat qualificat de sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic casal de la Joventut Republicana, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antic Casal de Joventut Republicana,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici en cantonera, fou construït per subscripció popular en 1919 d’acord amb un
projecte d’Adolf Florensa que cal emmarcar en una concepció d’historicisme classicista
molt contingut. Seu de Joventut Republicana de Lleida fins que fou incautat i reconvertit
en caserna de la guàrdia civil en 1938, i des de 2005 -un cop rehabilitat- és la seu de
l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construït l’any 1919. L’interior dels habitatges i de la planta baixa s’ha anat adequant a la
legislació i necessitats del moment. El mur occidental era antigament mitjaner amb el
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desaparegut teatre de l’hospital de Santa Maria. Al enderrocar el teatre es va convertir
l’antiga mitgera en façana, ubicant-hi l’accés principal a l’immoble.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions CASA BAIXADA DE LA TRINITAT
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda Francesc Macià, 47
Carrer Baixada de la Trinitat, 1
Coordenades UTM x = 302467
Identificació al plànol
;
y = 4609971
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2501204CG0120B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1011

Nº reg/cat.

079.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1905

Autor/promotor

Adolf Florensa i Ferrer. Arquitecte. Manuel Florensa. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre la rambla de Ferran i la
baixada de la Trinitat.

Context

Edifici d’habitatges en cantonera situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida,
amb accés des del número 47 de l’avinguda de Francesc Macià, a l’encreuament amb la
Baixada de la Trinitat.

Elements

Edifici entre mitgeres que fa cantonada entre la rambla de Ferran i la baixada de la
Trinitat, fou bastit en 1905 -segons la xifra que apareix a la guixeria de la llinda de la porta
d’entrada, acompanyada per un monograma on es llegeix MF (Manuel Florensa)- seguint
un projecte d'un sobri classicisme de ressò noucentista de l'arquitecte Adolf Florensa.
L’accés als habitatges s’efectua per la baixada de la Trinitat, ja que la porta es troba a la
part més alta d’aquesta façana, per bé que la planta baixa té un accés independent per la
mateixa rambla de Ferran.
L’edifici és de planta baixa -que salva el desnivell de la baixada de la Trinitat fins a
esdevenir semisoterrani- i cinc plantes pis entre les quals s’intercala una cuidada
successió de cornises a nivell de cada forjat, delicadament motllurades, que condueix vers
la potent cornisa que corona l’edifici, introductora del terrat protegit amb barana de forja
treballada. La planta baixa, aplacada en pedra, està actualment ocupada per una entitat
bancària. La resta de plantes, arrebossades i pintades de color terra, estan destinades a
vivenda. Cal destacar la disposició de les obertures, articulades en una retícula totes a eix
i distribuïdes de manera pràcticament equidistant. A més, el tractament dels marcs, de
motllures discretes però cuidades, es simplifica i es redueix en alçada, en una tònica
similar al tractament dels balcons i reixats de les finestres, tots ells de forja. A cada pis de
la façana de la baixada de la Trinitat hi ha un balcó, que no sobresurt del pla del mur;
mentre que a la cantonada hi ha un balcó corregut a cada planta, i a la façana de Ferran
cada obertura disposa del seu propi balcó volat a excepció de la planta primera -on hi ha
un balcó corregut- i la última planta, on no hi ha balcons, sinó reixes bufades que no
sobresurten del pla del mur, concordant amb les finestres de la façana de la baixada de la
Trinitat.

Ús actual

Habitatge i terciari a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i altres a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl urbà especialitzat
en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la
Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.

B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
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Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A- FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el monument, Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
classicista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret cèntric de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Florensa, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’antiga Casa Florensa, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït l’any 1905. l’interior està completament reformat després
d’una intervenció realitzada entre 2006 i 2007.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Major, 1

Coordenades UTM x = 302248
y = 4609715

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2399609CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

080.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Esgrafiat
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1931

Autor/promotor

Ramon Argilés [disseny]. Francesc Canyelles [execució].

Parcel.la

Accés sense dificultats. El mural es troba al volum de l’edifici que tanca el flanc sudoccidental de la plaça de la Paeria

Context

El mur amb esgrafiat es troba situat en el bell mig de la ciutat de Lleida, a la finca amb
accés des del número 1 del carrer Major.

Elements

Esgrafiat de faiçó noucentista blanc sobre un revestiment en tons rosats - terrosos
elaborat a la paret mitgera que sobresurt del pla de façana del flanc oest de la plaça de la
Paeria tot col·laborant en la seva delimitació.
L'esgrafiat, executat per Francesc Canyelles l'any 1931, ocupa les tres quartes parts
superiors del mur, coronat per una motllura mixtilínia. Aquesta es repeteix a
l'emmarcament exterior del mural, tot aixoplugant un estel de setze puntes sobre un gerro
amb flors, al seu torn flanquejat per dos àngels que sustenten garlandes de flors. Sota seu
discorren tres panells rectangulars, essent el central més ample que els dos laterals.
Aquests presenten dos conjunts allargats de motius vegetals i al·legòrics de les arts tot
flanquejant el panell central, decorat a la part alta amb l'escut de la ciutat envoltat de
garlandes florals, que s'allarguen resseguint el marc del plafó i dirigint la mirada al centre
de la part baixa d'aquest, on un àngel sobre un núvol sustenta un filacteri on s'hi pot llegir
textualment el nom de la plaça i la data d'execució de l'obra.

Ús actual

Esgrafiat

Ús original/altres

Esgrafiat

Façanes/Coberta L’esgrafiat presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al mur on està construït l’esgrafiat, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastit l’edifici que conté l’esgrafiat com a
sòl urbà corresponent a Itineraris de vianants, identificat en els plànols amb la Clau SX3.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:

1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de l’esgrafiat, o derivada de la seva evolució tipològica
més significativa, sense cap mena d´afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de l’esgrafiat, o
derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l'element, corresponent a Itineraris de vianants (Clau SX3).

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Aquest document proposa conservar l’esgrafiat de la plaça de la Paeria
amb el Nivell 2 de protecció. Conservació, degut al seu valor històric,
arquitectònic i paisatgístic. Aquest bé, degut a les seves característiques
històriques, arquitectòniques i paisatgístiques representa un testimoniatge
de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions
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futures, com a document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment
dels seus trets definitoris.
Vestigi memorable, el seu valor patrimonial rau principalment en el fet
d’aportar dades importants sobre el coneixement del tractament del
paisatge urbà del centre de la ciutat a principis del segle XX.
Es justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques i paisatgístiques.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’esgrafiat haurà d’incorporar el que es desprengui
del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de la possible procés de conservació i manteniment esdevingut al llarg
d’aquest últim segle, ja que li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per poder
discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d'haver de plantejar i/o tramitar alguna modificació o retirada d’alguna part de
l’element catalogat segons allò que contemplen els punt 2 i 3 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni Cultural. Històric i
Artístic, de l'Ajuntament de Lleida, tan 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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 2. Conservació.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* del bé
catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals de Lleida.
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- 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 de manera no reversible 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 de l’esgrafiat.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica A la ciutat de Lleida trobem esgrafiats en edificis com la casa Baró, la casa Vila, la casa
Magí Llorens o la casa Bergós. Entre els autors d’aquests esgrafiats hi trobem a Francesc
Canyellas i Balagueró o Joan Marco i Enric Garcia. El principi de l'esgrafiat consisteix en
la superposició de diverses capes de morter pigmentades de diferents colors per després
tallar, raspar o aixecar la capa superficial, seguint les línies d’un dibuix previ, per tal que
quedi al descobert la capa inferior, de diferent tonalitat o de diferent textura.
L’esgrafiat de la plaça de la Paeria fou dissenyat per Ramon Argilés en tant que element
inclòs dins el projecte guanyador del concurs convocat en 1928 per reconstruir el Palau
de la Paeria i condicionar-ne els entorns. L'esgrafiat fou executat per Francesc Canyelles
l'any 1931.
Bibliografia

Frederic VILÀ TORNOS / Xavier RODRÍGUEZ PADILLA. “Estudi Previ del Catàleg i
Inventari dels elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
BOSCH, Carme. “La pell de les cases: l’esgrafiat de Lleida del barroc al noucentisme”.

Actuacions finca

L’esgrafiat fou construït l’any 1931.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

081.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont

Adreça/es

Avinguda del President Tarradellas, 2

Coordenades UTM x = 302676
y = 4609633

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3098827CG0029H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0704

Nº reg/cat.

081.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Café-teatre
Estil i Època

Neoclassicisme Romàntic; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït entre els anys 1923 i 1926

Autor/promotor

Joaquim Porqueras i Francesc de Paula Morera. Arquitectes.

Parcel.la

Accés sense dificultats. El cafè-teatre s'aixeca a la zona central dels Camps Elisis, al final
del parterre de Sant Jordi.

Context

L’edifici del Cafè-teatre dels Camps Elisis és un edifici aïllat situat dins el recinte dels
Camps Elisis i emplaçat a la zona central del recinte definida per l'antic teatre municipal, la
caseta de serveis i el quiosc de música.

Elements

Edifici aïllat situat en els Camps Elisis que fins el novembre de l’any 2016 acollí un local
d'oci nocturn, fet que va suposar executar reformes interiors, sense vulnerar
excessivament la disposició general. Actualment l’ajuntament està fent un estudi per
noves possibles propostes d’ús d’aquesta emblemàtica construcció.
La construcció, que combina elements de pedra i arrebossat pintat, presenta dues
plantes, s'aixeca sobre una petita escalinata amb tanca i està coberta a dues aigües amb
carener perpendicular a la façana principal. L'accés s'efectua a través de la pèrgola de la
façana oest, corresposta a l'est per un petit belvedere columnat. La planta alta emergeix
de la lògia-sòcol de la planta baixa, la qual reserva l'ordre jònic per a les columnes
interiors, deixant el dòric a les lògies exteriors que, afegides als laterals del volum central i
coronades per una balustrada, generen la balconada envoltant del pis superior. Aquesta
planta presenta unes grans finestres d’arc de mig punt, emmarcades per motllures que
acullen una mènsula a la clau de cada arc, així com uns angles i contraforts especialment
remarcats per grans carreus de pedra. Una potent cornisa ressegueix el volum de la
planta, interrompuda a la meitat de cada façana per un timpà o element semicircular,
rematat -com les cantonades- per gerros decoratius que actua a modus d’acroteri,
amagant la coberta.

Ús actual

Sense ús

Ús original/altres

Bar nocturn / Cafè-teatre

Façanes/Coberta Les façanes i cobertes presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici del Cafè-teatre dels Camps
Elisis com a sòl d’ús públic, d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats
amb la Clau SE1_Equipament públic Docent.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, , elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (esgrafiats, sanefes,
encerclament d’obertures, relleus,remarques en planta inferior, remats i balustrades de
barana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, terrasses, porxos i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CAFÈ-TEATRE DELS CAMPS ELISIS

081.EA

* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.

* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE1) corresponent a Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
neoclàssica-romàntica, una part important del seu valor patrimonial rau en
el fet de ser un element constitutiu d’un dels conjunts més importants a
nivell social, cultural i paisatgístic de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Cafè-teatre dels Camps Elisis, haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’evolvent i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
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ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al Cafè-teatre dels Camps Elisis, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Camps Elisis són un parc urbà de la ciutat de Lleida, situat a Cappont, dividit en àrees
de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos.
Edifici emblemàtic dins el parc, conegut popularment també com el Xalet que, segons
Frederic Vilà i Xavier Rodríguez, seria d'atribució dubtosa, car al projecte (1923) hi
apareixen les signatures de Joaquim Porqueras i Francesc de Paula Morera, per bé que el
seu neobarroquisme noucentista respon més aviat a una determinada fase de
l'arquitectura de Porqueras, i la participació de Morera en tot cas correspondria a
l'execució de l'obra -acabada en 1926-.
Des de fa vint anys i fins el novembre de 2016, aquest edifici ha allotjat un espai privat
dedicat a bar musical nocturn. La ubicació del Xalet, enmig dels Camps Elisis, espai verd i
sense trànsit de vehicles, li dóna a aquest espai una condició privilegiada per passar una
bona estona de lleure i desconnexió al centre de Lleida. Per això, la proposta d’usos per
aquest equipament municipal, hauria d’anar orientada a la cultura de carrer. Al hivern
durant el dia, i a l’estiu a les tardes i vespres. El 10 de desembre de 2017, l’Ajuntament de
Lleida va engegar un procés participatiu per recollir propostes i suggeriments que
permetin determinar els usos futurs del xalet.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
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Crida per Lleida. CUP. “El Xalet dels Camps Elisis”
El Punt. Avui. “Debat pels nous usos del xalet dels Camps Elisis”
10 desembre de 2017.
Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1926. L’edifici va estar acondiciat per
allotjar un establiment d’oci nocturn que ha funcionat fins l’any 2016.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont

Adreça/es

Avinguda del President Tarradellas, 2

Coordenades UTM x = 302712
y = 4609644

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3098827CG0029H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV2_Parcs Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0705

Nº reg/cat.

082.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Quiosc de música
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït durant la segona dècada del segle XX (1926)

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell (autoria confusa). Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. El quiosc es troba a la zona central del recinte dels Camps Elisis,
acompanyat pel cafè-teatre, la caseta de serveis i l'antic teatre municipal.

Context

El Quiosc de música dels Camps Elisis és una construcció aïllada situada dins el recinte
dels Camps Elisis, emplaçada a la zona central del recinte, mantenint certa relació amb el
Cafè-teatre.

Elements

El Quiosc de música dels camps Elisis és una construcció classicista aïllada de planta
circular, emplaçada davant la façana principal o de llevant del Cafè-teatre. Vuit columnes
dòriques s’aixequen sobre alts podis al seu torn recolzats sobre un gruixut sòcol o
basament de pedra amb una motllura de rajola ceràmica central, el qual presenta -a eix
amb cada columna- plaques decoratives que inclouen un plafó el·líptic construït amb
trencadís que representa un instrument musical. Les senzilles columnes suporten un sobri
entaulament circular cobert per una cúpula semiesfèrica, rematada per un petit tambor i
acompanyada, a l’alçada de cada columna, per elements troncocònics de pedra dels
quals neixen unes nervadures amb motius vegetals que generen el gallonat del casquet,
recobert per escates de ceràmica vidriada.

Ús actual

Quiosc de música

Ús original/altres

Quiosc de música

Façanes/Coberta L’exterior de la construcció presenta bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al quiosc de música presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’interior de la construcció presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el Quiosc de música dels Camps
Elisis com a sòl que comprés aquelles àrees qualificades de verd públic, que estructuren
un conjunt d’àrees d’esbarjo de gran dimensió. L’estructura dels Parcs Urbans de Lleida
es centra en la recuperació i potencialització de l’espai central més característic de la
ciutat -el Turó de la Seu Vella-, l’articulació d’un conjunt de parcs de contacte de la ciutat
amb l’horta relacionats per un anell concèntric en un radi d’aproximadament un quilòmetre
al centre, com el Parc dels Camps Elisis; i un conjunt de parcs de caràcter radial o lineal al
llarg de certs elements urbans, com ara el canal de Seròs, els caixers del riu o d’altres
elements del sistema hidrològic, i de sendes com la del ferrocarril. Els plànols s’identifica
amb la Clau SV2_Parcs Urbans.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals (sòcol i fris superior), o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de
façana).
1.A.2) Tots els elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en relació amb
els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (escales d’accés,
nivell de paviment superior, baranes, columnes, sanefes, mènsules, capitells,
relleus,cúpula i contra cúpula, acabat de coberta amb teula vitrificada).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, elements de protecció (baranes) i elements ornamentals) com en
els interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SV2) corresponent a Parcs Urbans.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
neoclàssica, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser un element constitutiu d’un dels conjunts més importants a nivell social,
cultural i paisatgístic de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Quiosc de música dels Camps Elisis, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
si implica obres majors com menors.
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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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al Quiosc de música dels Camps Elisis,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
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evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de la construcció es realitzaran conservant al màxim
la seva estructura original, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la construcció s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’element, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Camps Elisis són un parc urbà de la ciutat de Lleida, situat a Cappont, dividit en àrees
de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos.
De datació i atribució confuses, podria tractar-se, segons Frederic Vilà i Xavier Rodríguez,
d'una obra amb alguna intervenció de Francesc de P. Morera Gatell, tot i que no es
disposa de constància documental de l’autoria. Hom en situa la construcció després de
1911, quan el veí Cafè-teatre va adquirir l’aparença actual.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1926. L’edifici va estar acondiciat per
allotjar un establiment d’oci nocturn que va funcionar fins l’any 2016. L'aspecte original ha
quedat deformat pels diferents tractaments de pintura que ha sofert.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont

Adreça/es

Avinguda del President Tarradellas, 2

Coordenades UTM x = 302705
y = 4609581

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3098827CG0029H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE5_Equipament públic Esportiu

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0706

Nº reg/cat.

083.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Teatre
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Projectat l’any 1883 i construït l’any 1902

Autor/promotor

Celestí Campmany. Arquitecte (1883) / Reforma de Marià Gomà. Arquitecte (1936)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la zona central del recinte dels Camps Elisis,
acompanyat pel cafè-teatre, el quiosc de música i la caseta de serveis, essent també
accessible a través del carrer de Santa Cecília.

Context

L’edifici de l’antic Teatre Municipal dels Camps Elisis és un edifici situat dins el recinte dels
Camps Elisis i emplaçat a la zona central del recinte definida pel cafè-teatre, la caseta de
serveis i el quiosc de música.

Elements

L’edifici de l’antic Teatre Municipal és de planta rectangular, i presenta una construcció
adjacent a la seva banda oest, també de planta rectangular, que acollia una piscina. És
accessible tant per la façana nord com per la façana sud, però la façana principal és la
septentrional, clarament identificable pel porxo d’entrada -arrebossat i pintat en un color
clar- que aixopluga la triple portada, on s’observen les restes del que probablement era
l’encaix d’un cartell, coronat per un cos rectangular a mode de frontó, amb un relleu de
l’escut de la ciutat al centre. Una cornisa sòbria, que es repeteix en proporcions menors al
coronament de l’edifici, connecta visualment el porxo i els dos cossos que el flanquegen,
enrederits respecte el pla de la façana i decorats amb panells motllurats. La façana sud,
de totxana, és clarament posterior, com també ho és la occidental, encoixinada seguint
l’estètica de l’edifici adjacent. Per la seva banda, el mur est està decorat amb un mosaic també actual- fins a mitja alçada, que dóna pas a una combinació rítmica de finestres
allargades i pilastres de maó vist.
A l'interior de l'edifici, concebut com una nau amb teulat a dues aigües sobre encavallades
metàl·liques, l'escenari fou alterat però es conserven encara les llotges del primer nivell,
llur estructura de ferro -juntament amb la de les encavallades- és l'element més
remarcable.

Ús actual

Sense ús

Ús original/altres

Teatre / Equipament esportiu

Façanes/Coberta Les façanes i cobertes presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta un estat de conservació millorable.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici de l’antic Teatre Municipal
dels Camps Elisis com a sòl d’ús públic, d’equipament destinat al servei de la comunitat,
qualificats amb la Clau SE5_Equipament públic Esportiu.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A- FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (escut, elements
ornamentals, motllures, relleus).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) L’espai interior en la part original que es conservi, i en especial l´antiga configuració
de les llotges i els elements estructurals.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.

1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
TEATRE MUNICIPAL DELS CAMPS ELISIS

083.EA

Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals,
afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.

2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE5) corresponent a Equipament públic Esportiu.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
neoclàssica, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser un element constitutiu d’un dels conjunts més importants a nivell social,
cultural i paisatgístic de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Teatre Municipal dels Camps Elisis, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
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tipologia i formalització material i constructiva de l’evolvent i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’antic Teatre Municipal dels Camps Elisis,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Camps Elisis són un parc urbà de la ciutat de Lleida, situat a Cappont, dividit en àrees
de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos.
El Teatre dels Camps Elisis és un edifici projectat el 1883 però construït el 1902. L’antic
Teatre Municipal dels Camps Elisis fou bastit en 1902, respon a una iniciativa empresarial
i fou encarregat a l’arquitecte Celestí Capmany. Aquest edifici substituïa un anterior teatre
de planta circular situat en el mateix lloc -el Teatre d'estiu- del mateix arquitecte,
enderrocat en 1901. L’any 1918 va passar a ésser de propietat municipal i va continuar
operatiu fins 1936. Després de la Guerra Civil fou habilitat com a equipament esportiu
local, època en la que també es va encarregar a Marià Gomà la reforma de la façana
nord. Actualment en desús, tanca els Camps Elisis pel sud juntament amb la caseta de
serveis, el cafè-teatre i el quiosc de música.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1902. L’edifici va patir una reforma
després de la Guerra per acondiciar-lo com establiment d’ús esportiu.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0302

Nº reg/cat.

084.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Projectat l’any 1918 i construït l’any 1920

Autor/promotor

Adolf Florensa i Ferrer. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'escola articula la cantonada entre l'avinguda de Les Garrigues i
el carrer de Santa Cecília, a la cantonada sud-oest del recinte dels Camps Elisis.

Context

L’edifici de l’Escola dels Camps Elisis està situat a la cantonada sud-oest del recinte dels
Camps Elisis, concretament a la cantonada entre l'avinguda de Les Garrigues i el carrer
de Santa Cecília

Elements

Escola projectada en 1918 per Adolf Florensa i acabada de construir en 1920, tanca
l’extrem sud del recinte dels Camps Elisis. L’edifici, arrebossat i pintat de blanc amb
elements de pedra en contrast, és de planta rectangular, té la façana i l’accés principal
oberts a una petita plaça entre l’avinguda de Les Garrigues i el carrer de Santa Cecília i
presenta una composició compacta, amb motius neorenaixentistes i neobarrocs de ressò
noucentista.
Edifici on domina la simetria, presenta planta baixa i una planta pis, rematada per una
teulada a quatre vessants. La planta baixa, de major alçada que la superior, es
caracteritza per la presència d’un cos porticat d’arcs de mig punt, flanquejats per dues
dependències amb finestra a cada cantonada, lleugerament sobresortides del pla de
façana. Una cornisa motllurada de gran presència a nivell del forjat defineix l’arrencada de
la planta superior, on recolza una balustrada que recorre tot el pla de la façana i tanca una
terrassa accessible des del primer pis a través de quatre portes balconeres de llinda plana
acompanyades per obertures el·líptiques.
Cal destacar el cos central de l’edifici per on es produeix l’accés al conjunt. Volum de
planta baixa i planta primera coronat per una potent cornisa motllurada que sobresurt de la
coberta a modus d’acroteri i a acull, a la seva part central, un escut en relleu i el nom de
l’antic establiment “ Escola Jardí. Camps Elisis”, esdevenint l’element que acapara el
protagonisme de l’edifici, tot i que sense estridències i amb gran contenció.
Aquest cos central presenta dues cantoneres d’amples carreus de pedra i emmarquen el
portal d’accés d’arc de mig punt que s’integra a la composició general del pòrtic.

Ús actual

Escola Jardí

Ús original/altres

Escola Jardí

Façanes/Coberta Les façanes i cobertes presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici de l’Escola dels Camps
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Elisis com a sòl d’ús públic, d’equipament destinat al servei de la comunitat, qualificats
amb la Clau SE1_Equipament públic Docent.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (escut, cornises,
emmarcament d’obertures, relleus, coronament de façana, porxo, pèrgoles, pilarets,
columnes i arcs de porxada i serralleria original).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals,
afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.

* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau SE1) corresponent a Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser un element constitutiu d’un dels conjunts més importants a nivell social,
cultural i paisatgístic de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’Escola dels Camps Elisis, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta a l’Escola dels Camps Elisis, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’edifici es realitzaran conservant al màxim la seva
estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els Camps Elisis són un parc urbà de la ciutat de Lleida, situat a Cappont, dividit en àrees
de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos.
L’Escola dels Camps Elisis és un edifici noucentista aïllat projectat per l’arquitecte Adolf
Florsensa i Ferrer (1889-1968) l’any 1918 i construït el 1920. Adolf Florensa i Ferrer va
presentar el projecte final de carrera, o projecte de revàlida, tal com se deia llavors, l’any
1914. L’any 1918, Eugeni d’Ors- màxim artífex de la política cultural de Prat de la Ribainvita a Adolf Florensa a participar al concurs per la construcció d’una escola-jardí als
Camps Elisis de Lleida.
Considerem oportú incloure la descripció que Jordi Oliveras fa en el seu capítol titulat
“L’arquitectura d’Adolf Florensa” en el llibre “Adolf Florensa i Ferrer ( 1889-1968) extret del
document de Ricard Giralt Casadesús titulat alhora “Los progresos de Lérida”:
“El projecte de Florensa era un grup escolar de tres aules, sala per a mestres, una sala
per a museu-biblioteca i serveis., disposat en dues plantes amb cossos simètrics i l’escalaAutors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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vestíbul com element central. No hi ha dubte que, malgrat que el programa de l’edifici fos
reduït, Florensa li va proporcionar la dignitat requerida. En la seva composició ordenada
s’accentuaven el cos central i els extrems mitjançant cossos sobresortits. El reforçament
dels cantells d’aquests cossos amb obra de maó o amb les columnes dels porxos encara
en destaquen més la importància. Però sobre tot és el coronament de la coberta a la part
central, mitjançant un frontó corbat, el que dona caràcter a l’edifici. Una altre vegada ens
trobem davant l’ús del barroc com estil ornamental amb el qual es confereix distinció a
una construcció de caràcter públic sense contradir el to afable i tradicional de la resta de
l’edificació”
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.
Generalitat de Catalunya.
Ribas Piera, Manuel [coord.]. Bohigas, Oriol/Comamala, Conxita/Oliveras, Jordi/Peiró,
Xavier/ Ribas Piera, Manuel. “Adolf Florensa i Ferrer”. Col·lecció Gent de la Casa Gran.
Núm. 13. Ed. Ajuntament de Barcelona. Pg. 102.

Actuacions finca

Les obres de construcció de l’edifici finalitzaren l’any 1920

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1700516CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1012

Nº reg/cat.

085.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

085.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construït l’any 1932

Autor/promotor

Manuel Casas Lamolla. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre la rambla d'Aragó i el carrer de
Joan Baget.

Context

Edifici d’habitatges situat en el bell mig del nucli urbà de la Ciutat de Lleida, amb accés
des del número 1 del carrer de Joan Baget, fent cantonada amb la rambla d’Aragó.

Elements

Edifici en cantonada de perfil corb, de quatre plantes pis, planta golfes i una planta baixa
dedicada a locals comercials que actualment en deformen visualment la configuració
degut al seu tractament exterior.
El revestiment de l’edifici és d’arrebossat amb acabat pintat en discrets colors terra
singularitzats pels elements de pedra. Per bé que la cantonada rep un tractament
protagonista, la façana principal i l’accés a la finca es produeix pel carrer de Joan Baget.
Aquesta façana s’ordena mitjançant quatre pilastres verticals de remat cúbic que
defineixen tres cossos, emmarcats a la primera planta per una balconada correguda de
balustrada suportada al seu torn per mènsules de composició cúbica. Els dos cossos
laterals obren a través de dos balcons volats a cada planta pis emmarcats per les dues
pilastres corresponents. Aquest esquema es repeteix a la façana de la rambla d’Aragó.
Ambdós cossos laterals flanquegen el cos central, composat amb tres balcons de llosa
volada per planta. Sobre la llinda de cada balcó, excepte les de la última planta, apareix
un panell decorat amb on una sèrie de prismes que sobresurten rítmicament del pla del
mur. Les baranes dels balcons són de forja, de disseny senzill, excepte les del primer pis,
que són de balustrada. La part superior de l’edifici, en el cos central i la cantonada, mostra
l’existència de les golfes obrint a través d’unes petites finestres rectangulars amb motllurat
decreixent, separades entre elles per un motllurat vertical que coincideix amb el intereix
dels balcons. La façana està coronada per una potent cornisa de motllura recta que conté
un plafó a la part central on apareix la data de la construcció de l’immoble.
Per la seva banda, la cantonada presenta una configuració similar a la del cos central de
la façana principal, però és coronada per una torre de planta octogonal i composició
cúbica, que s’avé amb la configuració general de l’edifici. A cada pany de paret s’obre una
finestra allargada amb el marc motllurat, i la torre presenta un coronament petri apiramidat.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges presenta un bon estat de conservació.

Estructura/Interior L’estructura interior de l’immoble presenta un bon estat de conservació.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer Joan
Baget número 1 com a sòl corresponent a Zona d’Eixample intensiu-Subzona d'Eixample
intensiu flexible definit amb Clau R2b1.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.-. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1 corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer Joan Baget número
1, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici en cantonada bastit a l’encreuament del carrer de Joan Baiget i la rambla d’Aragó,
inscrit en les directrius de l’art déco segons un projecte de Manuel Casas Lamolla i bastit
en 1932, segons la inscripció que corona la façana principal.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
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elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural. Patrimoni Arquitectònic.Generalitat de Catalunya.
Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït a principis del segle XX. El tractament actual de la façana
dels baixos han desfigurat la imatge general de l’edifici.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

086.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba prop de la cruïlla del carrer de Ramón y Cajal i la
rambla d'Aragó.

Context

Edifici d’habitatges entre mitgeres situat en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Lleida,
amb accés des del número 8 del carrer de Ramón y Cajal.

Elements

L'immoble, de maçoneria arrebossada i pintada en colors clars, presenta quatre plantes
pis destinades a vivenda, bastides sobre una planta baixa ocupada actualment per locals
comercials, i es podria situar en una òrbita propera l'aplicació de l'art déco a l'arquitectura,
arran de la tipologia i sobrietat dels recursos emprats.
La planta baixa, tot i presentar el mateix esquema d'obertures que la resta de l'edifici, es
diferencia de les plantes pis arran del tractament diferenciat que rep mitjançant un
motllurat prismàtic vertical que revesteix tot el parament recolzat sobre un sòcol o
basament llis. Tres obertures permeten l'accés a l'interior de la finca -la central, a les
vivendes i les laterals, als locals comercials-. La porta principal -al centre, amb porta de
ferro i vidre- rep un tractament que la fa protagonista, consistent en un emmarcament
motllurat geomètric a base de prismes de diverses mesures.
Pel que fa a l'àmbit superior dels habitatges, la façana presenta el mateix esquema a totes
les plantes, permetent diferenciar tres cossos a nivell vertical, consistents en dues línies
de balcons individuals a cada planta que flanquegen una tribuna central sobresortida. Els
balcons volats, presenten una llosana poligonal amb barana de ferro, i la porta que els
dóna accés té el marc motllurat. Per una altra banda, la tribuna, també sobresortida, té
una planta de mig hexàgon, i a cada cara s'hi obre una finestra, amb la part inferior de
l'ampit decorada amb un esgrafiat amb motius geomètrics triangulars. La façana està
coronada discretament per un plafó central graonat situat sobre la tribuna, que conté una
obertura per on ventila l’espai sota coberta.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer
Ramón y Cajal, 8 com a sòl corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible definit amb
Clau R2b1.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1 corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part molt important del seu valor patrimonial rau en el fet
de ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret cèntric de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer de Ramón y Cajal, 8,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
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transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Actuacions finca

Edifici d’habitatges construït en el primer terç del segle XX.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

087.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la part alta del primer tram de carrer, més
proper al carrer de Sant Martí

Context

Edifici d’habitatges entre mitgeres situat en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Lleida,
amb accés des del número 11 del carrer del Camp de Mart.

Elements

La façana principal de l’edifici presenta un aplacat de pedra que defineix un motllurat
geomètric vertical amb les obertures també emmarcades amb motllures de secció
quadrangular. La planta baixa està revestida actualment amb rajola ceràmica fet que
desvirtua la lectura general del conjunt. L’edifici presenta planta baixa comercial i tres
plantes pis destinades a vivenda.
L’accés als habitatges es produeix a través d’una porta de llinda plana situada a la banda
de ponent del parament una segona obertura més amplia dóna accés al local.
El cos d’habitatge obre a través de dos balcons a cada planta, que a planta primera
esdevenen un balcó corregut amb una llosa recolzada sobre quatre mènsules
esculturades en pedra alineades amb els marcs motllurats que delimiten verticalment
cada línia de balcons. Els petits panys de paret que queden lliures presenten el tractament
vertical del revestiment que a la part superior del parament intensifica el ritme i suavitza
les formes, acollint dues petites obertures apaïsades, que evidencien la presència d'unes
golfes. L'edifici és coronat per un prominent voladís d'obra rematat per un frontó molt
malmès, a modus d’acroteri, del qual sols se'n conserva parcialment l'element central, que
mostra una superposició d'elements geomètrics, rematant un programa de façana en
sintonia amb les propostes de l’art déco.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació dolent.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer
Camp de Mart, 11 com a sòl corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible definit amb
Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau 2R corresponent a Zona d’Eixample Residencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret cèntric de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer del Camp de Mart
número 11, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
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composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció d’una nova coberta
en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer
les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia
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N. plantes
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

088.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al terç occidental del carrer de l'Alcalde Costa.

Context

Edifici d’habitatges entre mitgeres situat en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Lleida,
amb accés des del número 24 del carrer de l’Alcalde Costa.

Elements

Edifici entre mitgeres d'obra arrebossada i pintada en tonalitats clares, presenta planta
baixa a doble alçada que acullen magatzems i l'accés a l'immoble i tres plantes pis que
esdevenen quatre al flanc central. La planta baixa presenta les tres obertures separades
per unes pilastres adossades, amb el fust motllurat en forma de dent de serra i
aparentment ajuden a definir la composició general de l'edifici, formada per tres cossos
verticals, on es podria considerar que el central actua com a eix de simetria dels dos
laterals, idèntics entre ells.
D'aquesta manera, els volums laterals són estrets, de tres plantes d'alçada i emmarcats
tant per les pilastres de dent de serra com per les motllures que envolten les obertures.
Aquestes són portes balconeres a cada planta, obertes a sobris balcons on destaca el
tractament de les baranes metàl·liques, auster però amb evocacions geomètriques.
Aquests cossos flanquegen el volum central, de major amplada que els laterals el qual
obre a través de dues obertures a cada planta -balcons correguts a les dues primeres,
finestres sense ampit a la resta-. La última planta s'eleva sobre el coronament que
defineixen els dos volums laterals, esdevenint alhora un remat rectangular de la
construcció, tot i estar acompanyat pels dos terrats que s'intueixen als laterals. Finalment,
resta destacar la porta d'entrada -flanquejada per dos locals en els baixos i dues pilastres
desplaçades respecte les superiors-, que evoca al disseny general de l’edifici, presentant
un emmarcat motllurat i treballat en forma de dent de serra i tancaments metàl·lics que
evoquen el disseny de les baranes dels balcons de les plantes superiors.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer de
l’Alcalde Costa, 24 com a sòl corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible definit amb
Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1 corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret cèntric de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer de l’Alcalde Costa
número 24, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
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sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció d’una nova coberta
en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer
les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres
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;
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120
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Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
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Classificació
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
GRANJA I MOLÍ DEL PICABAIX

089.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1514

Nº reg/cat.

089.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Granja/Molí
Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Els orígens es remunten mínim al S. XIX

Parcel.la

Accés sense dificultats. Quan la carretera de Corbins creua l'autovia A-2 cal prendre un
trencant al nord: el molí es troba al peu de la carretera, i per arribar a la granja sols cal
seguir el mateix camí uns metres més enllà.

Context

Granja aïllada situada en el sector nord-est de Lleida, a la banda de ponent de la carretera
de Corbins, just creuada la carretera Nacional II.

Elements

La granja la configuren principalment el mas i la construcció on es localitza el dipòsit
d'aigua, que articulen dos patis tancats al voltant dels quals s'ordenen coberts i
magatzems de diversa magnitud, principalment bastits en obra i tàpia arrebossada i
pintada de colors que van del blanc de la casa al terrós de la resta de construccions.
El mas és una contundent construcció de planta baixa, un pis i golfes, definida
especialment pel teulat a dues aigües que la cobreix íntegrament a excepció del terrat que
s'aixeca al flanc sud, tancat amb gelosia ceràmica i esferes de pedra. Ambdues alçades
són rítmicament perforades amb portes i finestres sense marcs ni ampits, on sols
destaquen els dos balcons correguts del centre de la primera planta -amb barana
metàl·lica- que aporten ritme a una façana especialment llisa. Per la seva banda, a
l'alçada de les golfes s'obren quatre finestres cegues d'arc de mig punt, estretes i
esveltes, que aporten ritme a un flanc especialment massís de la construcció. L'interior
s'ordena al voltant d'una escala; mentre que a la part posterior -oberta al primer pati- en
destaca especialment la doble escalinata d'accés a la primera planta i l'ús dels baixos com
a cobert, obert a l'exterior amb arcs rebaixats entre robustos pilars, que sustenten una
interessant volta catalana ceràmica. Aquest pati és tancat per una construcció allargada
amb un pas al centre, enfront de l'entrada posterior de la casa. Aquest pas, que condueix
al segon pati envoltat de magatzems, està coronat per un dipòsit d'aigua de planta
circular, recolzat sobre una construcció prismàtica de maó.
Finalment, sols queda mencionar que a les immediacions de la carretera de Lleida a
Corbins, vora una sèquia, es localitzen les restes d'un molí vinculat a la granja. Edifici de
planta baixa, dos plantes pis i golfes, construït amb els mateixos materials que la granja,
tot i que amb detalls en pedra, que evoca altres molins de les sèquies del voltant de Lleida
i que, malgrat el seu estat d'abandonament, es manté en certes bones condicions, a més
de conservar part de la maquinària.

Ús actual

Habitatge rural / Molí en desús

Ús original/altres

Habitatge rural / Molí

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
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L’entorn més proper a l’edifici presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix majoritàriament el terreny on està bastida la Granja
Picabaix com a sòl no urbanitzable.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un excel·lent
conjunt de l’arquitectura del conreu i de la mòlta, que configurat a partir de
models vernaculars, esdevé avui un important testimoni dels passats usos
industrials primaris derivats de l’activitat agrícola a l’horta.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Granja Picabaix i el molí, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta la granja Picabaix i les restes del molí,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Granja aïllada al sector nord-est de Lleida, la seva construcció es remunta com a mínim al
segle XIX. El molí probablement te un origen anterior.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La granja tindria els seus orígens com a mínim en el segle XIX i s'ha anat ampliant l'edifici
a mesura que calia satisfer noves necessitats.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions CASA GRAN DE SUCS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Sucs

Adreça/es

Polígon 2. Parcel·la 107
Camí de la Ginesta, s/n
Coordenades UTM x = 285566
;
y = 4620149
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A00200107

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1108

Nº reg/cat.

090.EA

Altres prot.

“Pla Especial en sòl no urbanitzable
a la Ginesta de Sucs. Lleida”

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Ús educatiu amb lleure i Alberg Juvenil
Estil i Època

Obra popular; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

Anterior 1954. Probables orígens S. XVIII

Parcel.la

Accés sense dificultats. Poc abans d'entrar al nucli de Sucs des de la carretera de Raïmat,
cal prendre el primer trencant a la dreta i avançar pel camí, que esdevé de terra, conegut
com camí de la Ginesta fins al centre, situat aproximadament a un quilòmetre, a la seva
banda nord.

Context

La Torre Ginesta, també coneguda com la Casa Gran està situada a la banda de llevant
del nucli de Sucs, a redós del camí de la Ginesta, conegut també com Camí de Sucs al
pantà de Sucs, i a migjorn del turó anomenat les Morreres de la Casa Gran.

Elements

La finca “Torre Ginesta”, també anomenada “La Casa Gran”, és un conjunt edificat orientat
a sud composat per tres edificis principals bastits en diferents moment constructius, amb
pati i jardí interior, i altres cossos annexos, tancats amb barri i portal d’accés des del camí
de la Ginesta.
La finca i construccions existents ja existien l’any 1954 i el cos o edifici central tindria els
seus orígens al segle XVIII. Els edificis estan construïts amb tàpia i maçoneria
arrebossada i pintada en colors clars i terrosos i presenten diverses fases constructives,
on el cos central se situaria en el segle XVIII.
L’accés principal al conjunt es produeix pel camí de la Ginesta, a través d’un portal d’arc
rebaixat obert en el tram de barri que voreja el camí. El porta està tancat amb porta
practicable de dues fulles i queda protegit per una petita coberta a dues vessants. Aquesta
dóna accés a un ampli pati, tancat per tres sòbries edificacions que defineixen un conjunt
en planta en forma de U.
L'edifici central, que és el que resulta més atraient i complex a nivell tipològic, és de planta
quadrangular amb coberta a quatre vessants de teula ceràmica. Edifici de planta baixa,
dues plantes pis, golfes i planta soterrani. A la part central de la planta s'eleva un volum
cúbic, de planta quadrada i doble alçada, també cobert a quatre aigües. La façana
principal dona al pati d’accés i presenta tres obertures de llinda plana -finestres i balconsa cada planta i el volum superior també obre a través de dues finestres rectangulars de
disseny simple i llinda plana, sense presentar cap ornamentació singular. L’accés a
l’edifici es produeix a través d’un portal d’arc rebaixat situat al centre del parament i
flanquejat per un finestral a cada banda. La planta primera obre a través de tres balcons
de llosa volada i barana de forja i la planta segona a través de tres finestres situades a eix
amb les obertures de les plantes inferiors.
Per la seva banda, els dos cossos laterals presenten la mateixa morfologia -contundent
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per bé que senzilla-, tot i diferir en materials, alçada i ritme de perforacions. Ambdós
edificis són de planta rectangular amb coberta de dues vessants de teula ceràmica i
carener paral·lel a la façana principal. El volum occidental és de planta baixa i un pis,
construït amb murs de tàpia i presenta obertures rectangulars de llinda plana, senzilles i
sens e ornamentació més propera a l’obra de construcció rural. El volum que tanca el pati
per la banda de llevant, és de construcció més recent però respectuosa amb la
composició general. Edifici d'obra arrebossada i pintada en tons clars, presenta planta
baixa -de major alçada que la resta-, dues plantes pis i planta soterrani amb obertures als
murs est i oest, majoritàriament quadrades de llinda plana i situades a eix, seguint una
retícula que les ordena a nivell compositiu. Entre el cos central i ambdós cossos
perpendiculars hi han dos cossos que funcionen de comunicació entre el cos central i els
immobles laterals. El cos situat a la banda de ponent del cos central presenta planta baixa
i planta primera i el cos situat a la seva banda de llevant presenta planta baixa, planta
primera i planta semi soterrada. Els dos cossos annexos son de planta quadrangular i
coberta plana.
Ús actual

Ús educatiu / Ús residencial

Ús original/altres

Habitatge rural / Escola-Internat

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre Ginesta com a sòl no
urbanitzable.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
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de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un notable
conjunt d’arquitectura rural, configurat a partir de models vernaculars a mig
camí entre el mas i la seu familiar d’una propietat preeminent, esdevé avui
un important testimoni dels passats usos derivats de l’activitat agrícola de
la zona.
La Fitxa HA 1108 de l’antic catàleg manifesta que, cal destacar la tipologia
d’aquest element com a correcta resposta formal d’implantació de l’edifici
en el territori, aconseguit mitjançant l’agrupació dels diferents edificis en un
sol volum més gran i a escala més adequada pel lloc on està emplaçat. Tot
això tractat amb un llenguatge molt senzill d’un resultat plàstic molt
adequat al tipus de llum i clima. Cal notar també la singularitat d’una
construcció d’aquest tipus en el terme de Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i
paisatgístic de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre La Ginesta, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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
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respecta al grau de protecció dels elements catalogats i en el Decret d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del pati interior i la zona que envolta la Torre la Ginesta, s’intervindrà
per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
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material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La finca i construccions existents, tal com es mostra a la fotografia aèria realitzada l’any
1954 per ”Cuatro Vientos”, ja existien l’any 1954. El cos o edifici central tindria els seus
orígens al segle XVIII i, per altre banda, l’escriptura de la propietat manifesta que les
edificacions són de temps immemorial (Província Lleida/Registro Lleida número 1/Llibre
860/Tomo 169/Finca nº 60140/ Pg. 15). Així doncs, els orígens de l’assentament però
podrien ser més remots. La història de “La Ginesta” s’inicià al segle XVIII amb la
construcció de la part central de l’edificació existent. Els altres dos cossos annexos que
composen ambdues ales laterals són anteriors a l’any 1954. L'indret fou inicialment un
mas, envoltat de camps de conreu, per passar posteriorment ja en el segle XX, el centre
docent privat Escola Familiar Agrària “La Ginesta”, que es mantingué operatiu com un
internat de formació de joves pagesos fins l'any 2004.
El 18 d’octubre de l’any 2016 es va publicar en el DOGC El “Pla Especial en sòl no
urbanitzable a la Ginesta de Sucs. Lleida”. L’objectiu del Pla Especial era el de mantenir la
volumetria de l’edifici existent, conservar els usos preexistents (ús educatiu i lleure) i atès
que el cos central de l’edifici era una antiga masia, dotar-lo també de l’ús residencial
especial, en la modalitat d’alberg juvenil.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Fotografia aèria de Sucs. 1954. Servicio Geográfico y Laboratorio Metereológico de
Aviación Militar. Aedródromo Militar de Cuatro Vientos. Lérida P.2. 1954.
Registre de la Propietat de Lleida. Província Lleida. Registre Lleida número 1. Llibre 860.
Tomo 169. Finca nº 60140. Pg. 15).
“Pla Especial en sòl no urbanitzable a la Ginesta de Sucs. Lleida”. Ramon Malloll.
Arquitecte. 2011.

Actuacions finca

La granja tindria els seus orígens indefinits com a mas d’explotació agrícola.
Posteriorment s’hauria edificat el cos central en el segle XVIII i seguidament s’hauria
ampliat completant la imatge actual dels tres cossos en planta tancada en forma de U.
L’interior dels immobles s’ha anat adequant a les necessitats d’ús.
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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 / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Les Canals

Adreça/es

Partida Les Canals, 97
Polígon 17 Parcel·la 8
Coordenades UTM x = 308133
;
y = 4608989
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

25900A01700008

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

091.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Habitatge rural
Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XIX

Parcel.la

Accés sense dificultats. És preferible resseguir el traçat de la sèquia del canal d'Urgell des
de l'extrem oriental del polígon industrial del Camí dels Frares, per arribar a un meandre al
cap d'uns dos quilòmetres, on arrenca el camí que porta a la Torre Ribera. D'altra banda,
aquesta també és accessible a través del trencant que es localitza al flanc nord de la
carretera N-240, que condueix directament a l'emplaçament de la torre.

Context

La torre Ribera és un conjunt d'edificis bastit al voltant d'una gran esplanada en una
elevació del terreny entre la carretera N-240 i N-II a la banda de llevant del polígon
industrial del Camí dels Frares.

Elements

La torre, llur construcció es remunta a les darreries del segle XIX, és de dimensions
considerables, i temps enrere acollia una explotació agrícola de gran magnitud, de la qual
en queden els magatzems com a testimoni, car actualment l'activitat és molt minsa i
principalment és emprada com a vivenda. La majoria d'edificis són construïts en obra
arrebossada i pintada en colors terrosos, tancats amb fusta i vidre i coberts amb cobertes
de teula ceràmica a dues vessants.
Cal destacar l'edifici principal de la torre, envoltat d'arbres al centre de l'esplanada on
s'aixeca tot el conjunt. Aquesta construcció, destinada tant a vivenda com a oficines, era
inicialment un volum cúbic al qual s'hi van afegir dues ales de planta baixa als laterals,
bastides en obra arrebossada i pintada dels mateixos colors, harmònicament perforades
per una sèrie de finestres. Val a dir que l'ala nord de l'edifici acull una capella de
dimensions notables, actualment molt modesta però tradicionalment atribuïda a Celestí
Campmany per la presència de recursos neogòtics. El volum central de l'edifici -de dues
plantes d'alçada- és accessible per ambdues façanes, essent la principal la que s'obre al
sud, elevada sobre unes escales i protegida per un porxo, també present a la façana nord,
on és de majors dimensions. El porxo ajuda a definir la façana en tres volums verticals,
essent els dos laterals idèntics entre ells i caracteritzats per les línies de finestres que els
perforen, les quals custodien un magnífic balcó-mirador al centre, instal·lat sobre el porxo
d'entrada. L'interior és ordenat al voltant de l'escala central, que dóna accés a totes les
plantes i on cal destacar tant els tancaments de la planta noble com el volum cúbic que es
va afegir al capdamunt de la construcció als anys quaranta del segle XX, el qual
proporciona una magnífica vista dels entorns de la torre gràcies al terrat pla que el corona,
accessible a través d'una curiosa escala japonesa.

Ús actual

Habitatge. Explotació agrària

Ús original/altres

Habitatge. Explotació agrària

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre Ribera com a sòl no
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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urbanitzable

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació històrica agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre Ribera, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
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conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
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del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament la zona que envolta la Torre Ribera, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La granja tindria els seus orígens en el segle XIX. La torre, llur construcció es remunta a
les darreries del segle XIX, és de dimensions considerables, i temps enrere acollia una
explotació agrícola de gran magnitud, de la qual en queden els magatzems com a
testimoni, car actualment l'activitat és molt minsa i principalment és emprada com a
vivenda.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

La granja tindria els seus orígens en el segle XIX. El conjunt s’ha anat modificant per
acollir les necessitats de cada moment, fins adquirir la imatge actual.
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Altres denominacions MUSEU DE L'AIGUA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Avinguda Miquel Batllori, 52

Coordenades UTM x = 302984
y = 4608433

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3185401CG0038E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1104

Nº reg/cat.

092.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

P Parcs i espais públics

Subtipologia funcio. Museu
Estil i Època

Obra popular; Època moderna (Segle XVIII)

Cronologia

Anterior 1954. Probables orígens S. XVIII

Parcel.la

Accés sense dificultats. Accedint a la Bordeta pel carrer de Miquel Batllori, les restes del
campament estan immediatament al sud del canal de Seròs, articulant la cantonada amb
el carrer de Sant Paulí de Nola.

Context

El que fou el campament de “La Canadiense” a la Bordeta, bastit a la banda de llevant del
nucli de la ciutat de Lleida, queda limitat al nord pel canal de Seròs i a l’est pel vial que
uneix el barri amb la ciutat

Elements

L’antic conjunt que funcionà com habitatges pels treballadors i famílies de “La
Canadiense”, actualment funciona com a Museu de l’Aigua. El campament estava format
per diversos barracons generats per la unió en filera de les vivendes dels treballadors,
acompanyats per l'element més destacat del conjunt: el xalet on residia i treballava
l'enginyer que estava al capdavant de les obres. Aquest és un xalet aïllat al nord de la
parcel·la, de dues plantes i golfes sota la teulada, amb l’entrada centrada a la façana est i
aixoplugada per un porxo sobresortit que a la segona planta esdevé balcó. La tipologia
campanyola de la casa, robusta però senzilla, als anys 20 resultà una novetat i un
exemple únic a la ciutat. De planta quadrada amb sòcol diferenciat i cantonades
remarcades amb maó vist, presenta murs completament arrebossats i perforats
simètricament per finestres a totes les façanes. La teulada, a doble vessant, és
interrompuda a la façana est i oest per dues mansardes, seguint l’eix de l’entrada. Un cos
–posterior- s’adossà a la façana oest, mimètic a l’edifici original per bé que és d’alçada
inferior, amb parts de fusta, sostre pla i obertures cobertes amb làmines de fusta al terç
superior. L’interior, que presentava sostres amb revoltons de maó actualment perduts, fou
completament renovat amb la intervenció de l’IMT.

Ús actual

Museu

Ús original/altres

Residencial

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’antic campament de “La
Canadiense” sòl destinat a Equipament públic Cultural-social-religiós, qualificat amb la
Clau SE4.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA:
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.
3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en ser un testimoniatge dels que
varen col·laborar en fer possible un important moment històric per
l’agricultura i l’economia de Lleida.
El valor d'aquest bé resideix en el valor històric, arquitectònic i paisatgístic
de la construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic campament de “La Canadiense”, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
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En l’acondiciament del la zona que envolta l’antic campament de “La Canadiense”,
s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials
i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes
utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció
evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El que fou el campament de “La Canadiense” a la Bordeta, limitat al nord pel canal de
Seròs i a l’est pel vial que uneix el barri amb la ciutat, fou bastit al voltant de 1925 i,
després d'acomplir la seva funció de residència de treballadors i famílies de “La
Canadiense”, romangué abandonat entre els anys 60 i els 90 del segle passat, fins que
l’Institut Municipal del Treball s’encarregà de recuperar-lo per convertir-lo en la seu del
Museu de l’aigua de la ciutat, inaugurat en 2004.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’antic conjunt residencial s’ha modificat per poder allotjar la seva funció actual.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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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 / barri

Les Canals

Adreça/es

Partida Les Canals, 65

Coordenades UTM x = 307121
y = 4610071

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

01600200388083
7302802CG0170A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUD (urbanitzable delimitat)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1513

Nº reg/cat.

093.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Obra popular. Trets modernistes; Època contemporània. Segle XX

Parcel.la

Accés amb algunes dificultats. Per accedir a la torre cal prendre la primera sortida de la
rotonda de la carretera L-11 en direcció Barcelona, que indica el camí vers el polígon
industrial del Camí dels Frares i vers la partida de Les Canals. A uns 300 metres el camí
es bifurca, i caldrà prendre el primer camí al sud, el qual voreja un petit pantà i condueix
directament a la torre i als seus edificis annexos.

Context

La Torre Solé està situada a la banda de llevant de la ciutat de Lleida, entre la carretera C13 i la carretera LL-11 que comunica Lleida amb els Alamús, a l’est del polígon industrials
del Camí dels Frares.

Elements

Bastida a l’extrem d’un turó que domina la carretera de Barcelona entre Els Alamús i el
polígon industrial del Camí dels Frares, sols es manté en peu un edifici de tres façanes de
planta baixa i dos plantes pis, aixecat a l’angle nord-est d’una gran parcel·la rectangular,
acompanyat per tres edificis de menor alçada i precedit per un pati d’entrada. Tant l’edifici
conservat com els enderrocats que l’envoltaven eren arrebossats i pintats per l’exterior, i
l’estructura se sustentava sobre bigues de fusta i entrebigat de revoltó.
L’edifici que es conserva, -en un estat lamentable- és de planta rectangular, i
probablement acollia els espais de vivenda de tot el complex pairal. L’accés a l’edifici es
produeix a traves de la porta situada a la façana principal de la casa, orientada a sud i al
pati d’accés al conjunt. A planta pis, un gran balcó queda situat a eix amb el portal. A la pa
part superior de les façanes hi ha una franja ornamental construïda amb ceràmica vidriada
de color blanc i verd que voreja tot el perímetre de l’immoble. Tot just sobre aquesta
ornamentació, les façanes són coronades per una cornisa motllurada i una balustrada
entre pilons que protegeix el terrat de l’edifici. Les finestres -de marc motllurat i ampit
volat- perforen rítmicament les tres façanes, resultant especialment curiosa la façana nord,
on la distribució de les finestres de l’escala -al centre- contrasta amb la de les estances,
als laterals. Cal destacar el terrat transitable o terrassa, l’element millor conservat de la
construcció. Aquesta, envoltada per una balustrada de pedra artificial, conserva el
paviment de rajola, i destaca especialment el badalot o cos amb coberta a quatre vessants
de teula plana acolorida, que corona la caixa d’escala.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un mal estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un mal estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre Solé com a sòl urbà
delimitat.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
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màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg)

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació històrica agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic
Valor natural/ambiental/paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre Solé, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
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funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
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tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.

Entorn/Jardí

En l’acondiciament del pati interior i la zona que envolta la Torre Solé, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici principal va ser construït vers l’any 1925. La casa o torre, junt a altres edificis,
alguns d’ells adossats al principal, formava un conjunt amb pati d’accés. Actualment el
conjunt presenta un estat lamentable de conservació.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya. Patrimoni
Arquitectònic (IPCI). IPA 14444

Actuacions finca

La granja tindria els seus orígens com a mas d’explotació agrícola. El cos o casa principal
envoltada d’un conjunt d’edificis annexos configuraria la unitat d’explotació agrícola de
Torre Solé. Moltes de les construccions han desaparegut i la casa principal ha entrat en
un important procés de degradació. Actualment presenta un estat ruïnós.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions TORRE XINA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Secà de Sant Pere

Adreça/es

Avinguda de Torre Vicens, 53

Coordenades UTM x = 302544
y = 4611615

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2417702CG0121E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SV3_Verds Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1102

Nº reg/cat.

094.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1910

Autor/promotor

Constructora Queralt i Rauret. Constructora

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la vora dels Jardins de Francesc Solano, a les
immediacions d'una àrea d'expansió urbanística.

Context

La Torre Queralt és un edifici aïllat bastit a la vora dels Jardins de Francesc Solano, a
l’extrem d’un petit promontori sobre el Secà de Sant Pere i l’horta de Lleida, on han
proliferat les construccions però on encara es conserva una visió envejable del paisatge.

Elements

L’edifici fou recuperat l’any 1998 i actualment acull equipaments del barri.
Edifici orientat a sud, bastit amb obra de fàbrica arrebossada amb acabat pintat de color
vermellós, combinada amb pedra aplacada a la planta baixa, elements de maó vist a
cantoneres o brancalades, baranes de forja i frisos de rajola valenciana sota les teulades.
L’edifici es desenvolupa a partir d’un cos cúbic central, de major alçada de la resta, on hi
són adossats quatre volums, de composició i alçades diverses però mantenint la unitat del
conjunt, accessible a través de la façana nord i sud -la principal-. El cos central és cobert
per una teulada a quatre vessants sobre un fris de rajola ceràmica vidriada i mènsules de
maó vist, també present a les cantoneres de l’edifici. D’altra banda, el volum sud és el més
complex de tots. Format per un cos de planta baixa cobert per un teulat a doble vessant
trencat al centre pel volum de la primera planta, més sobresortit que el traçat del vessant i
cobert al seu torn per una teulada a dues aigües. La porta s’obre al centre, sota un arc
rebaixat i entre brancals de pedra, custodiada per dues finestres rectangulars reixades i
emmarcades en maó. Immediatament a sobre, dues potents mènsules de pedra aguanten
un balcó amb llosana de revoltons i barana de forja, que al seu torn sustenta part de
l’encavallada metàl·lica de la teulada del cos superior. A una alçada lleugerament menor
però flanquejant el balcó, dos elements de planta poligonal sobresurten de la teulada del
cos inferior, perforats per finestres i amb elements de maó vist. El volum est s’alinia amb
el volum sud, essent un cos de dues plantes on en destaca el balcó del primer pis, amb
barana de forja i llosana de rajola ceràmica vidriada, recolzat sobre dos tirants de forja i
aixoplugat per un petit voladís de la teulada a dues aigües que el cobreix. La porta
balconera l’emmarca un arc de mig punt de maó que arrenca a partir d’una cornisa
generada a les cantonades, també de maó, on en el mur de tramuntana hi recolzen una
sèrie de petits pilars de maó amb capitell geomètric emmarcats per un filet de rajola. La
façana nord és un cos sobresortit amb la planta baixa revestida en pedra d’alçada
considerable, degut al desnivell que presenta la parcel·la. Al centre s’hi obre una senzilla
porta, flanquejada per dues petites finestres rectangulars. La planta primera obre a través
de dues finestres situades a eix amb les obertures inferiors. La plant segona obre a través
d’un balcó situat al centre del parament amb llosa lleugerament volada i aixoplugat pel
petit voladís del teulat a doble vessant, aixecat sobre mènsules. La façana occidental
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mostra un cos adossat al volum central que cega part d’una finestra anterior. Cos de plant
baixa i tres finestres que segueixen l’aparença general de les obertures, és cobert per una
teulada a la catalana, sobre la qual s’obre un balcó lleugerament sobresortit del pla del
mur, similar al de la façana nord, el qual correspon al parament del cos o volum central. A
planta primera apareix un volum de planta semi octogonal amb una finestra a cada pla
amb les arestes construïdes amb pilars de maó vist i coberta facetada.
Ús actual

Equipament en parc urbà

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre Queralt com a sòl
destinat a espai lliure, qualificat en plànols amb la Clau SV3_Verds Urbans.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
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1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
modernista, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser testimoni d’una antiga modalitat que adoptava l’activitat
residencial en aquest indret o barri del Secà de Sant Pere.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre Queralt, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
TORRE QUERALT

094.EA

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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del pati interior i la zona que envolta la Torre Queralt, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici va ser construït l’any 1910 per la constructora Queralt i Rauret i es localitza a la
vora dels Jardins de Francesc Solano. Aquest edifici, també conegut com la “casa xina”, el
recuperà l’Escola Taller l’any 1998, i actualment acull equipaments del barri.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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L’edifici va ser bastit l’any 1910 i reformat l’any 1998 per poder acollir serveis pel barri.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Superfície

Sostre

N. plantes
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3098821CG0029H
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DADES URBANÍSTIQUES
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Urbanística Municipal
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SUC (urbà consolidat)
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

095.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Industria de carrosseria
Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1947

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la galta sud del carrer de Santa Cecília.

Context

Edifici industrial entre mitgeres situat en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Lleida,
amb accés des del número 30 del carrer de Santa Cecília.

Elements

Edifici d’ús industrial especialitzat en la construcció i reparació de carrosseries de
vehicles. L’edifici dóna façana al carrer de Santa Cecília i a l’avinguda d’Alacant. Edifici de
tipologia entre mitgeres de planta quadrangular composat per cinc naus juxtaposades, una
de central i dues de laterals a cada banda. La nau central presenta planta baixa, planta
primera i planta sota coberta al carrer de Santa Cecília i planta baixa i planta sota coberta
a l’avinguda d’Alacant. Construcció d’obra de fàbrica vista amb elements singulars de
pedra. L’accés principal es produeix pel carrer de Santa Cecília a través de la nau central.
La planta baixa de la nau central presenta un portal d’accés de llinda plana amb una
finestra composada per tres mòduls rectangulars a cada banda protegits amb enreixat
metàl·lic. La planta primera obre a través d’un balcó a eix amb el portal d’accés i dues
finestres a cada banda. Aquestes obertures estan emmarcades per un motllurat de pedra i
el balcó presenta llosa de pedra i barana de barrot metàl·lic. La planta sota coberta obre a
través de cinc finestres verticals allargassades, recolzades sobre un únic escopidor
corregut. La finestra central mostra major alçada i les dues laterals es van escalonant
disminuint la seva alçada responent a la geometria del coronament de la façana. La part
superior de la façana amaga la coberta a dues aigües a modus d’acroteri acabat amb
motllura de pera. Ambdós extrems de la façana principal de la nau estan acabats en
pendent i la part central, coincidint amb les obertures sota coberta, presenta més alçada i
acaba amb geometria d’arc d’inflexió, conferint singularitat a l’element. Les naus laterals
són de planta rectangular, de planta baixa i espai sota coberta, amb teulada a deus
vessants i carener perpendicular a façana principal. Les naus són totes iguales i
presenten un portal d’accés central de llinda plana, una finestra de dos mòduls a cada
banda i un òcul a sota coberta i les obertures també mostren emmarcament de pedra. La
façana principal de les naus laterals presenta un coronament similar a la principal, però
l’acroteri de la part central presenta una geometria semi circular, coincidint amb l’òcul del
parament. La nau central queda flanquejada per dues pilastres verticals i tot el conjunt
presenta un sòcol d’aplacat de pedra amb motlura superior de secció rectangular..
La composició de la façana posterior del conjunt que obre a l’avinguda d’Alacant és molt
similar a la principal però amb petites diferències.
La nau central tan sols presenta planta baixa i planta sota coberta. La façana del conjunt
també és d’obra de fàbrica vista però les obertures no estan emmarcades amb pedra i el
parament de façana està coronat motllura de maó ceràmic. La façana posterior també és
accessible a cada nau. L’accés a la nau central es produeix a través d’un portal de llinda
plana flanquejat per una finestra de tres mòduls verticals, protegits amb malla metàl·lica, a
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cada banda. L’espai sota coberta obre a través d’un conjunt central de cinc finestres
verticals de les mateixes característiques que la façana principal i dues finestres més a
cada banda, rectangulars i de menor dimensió. El coronament del parament també
presenta pendent en els extrems i la part central acaba amb un acroteri d’arc rebaixat. La
façana posterior de les dues naus laterals situades a cada banda de la central, presenten
les mateixes característiques que la façana principal, però no disposen de cap
emmarcament de pedra.

La nau central queda flanquejada per dues pilastres laterals de maó ceràmic i el conjunt o
presenta cap sòcol.
Les diferents naus són de planta lliure i allotgen les oficines i les àrees de treball d’ús
industrial. La planta primera de la nau central que dona façana al carrer de Santa Cecília,
allotja un antic habitatge del conjunt
Ús actual

Indústria

Ús original/altres

Indústria

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici de les Carrosseries Consa
com a sòl corresponent a Zona d'Eixample d'illa oberta definida qualifuicada amb la Clau
R4a.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, emmarcats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(coronament de façanes, sòcol façana principal, encerclament d’obertures, motllures,
òculs, pilastres i en especial el tractament d’obra vista de les façanes).
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1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de planta pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: espais de treball, escales i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, enreixats i fusteries) com en coberta, a fi i efectes de la seva
recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’edifici catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R4a corresponent a Zona d'Eixample d'illa oberta definida.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
d’obra amb reminiscències d’estil noucentista, una part important del seu
valor patrimonial rau en el fet de ser testimoni de l’antiga activitat industrial
de la ciutat a principis del segle XX.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici de les Carrosseries Consa, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
les façanes existents.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal i posterior o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en
valor i reconèixer les diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el
monument i que s’hagin conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o
fer desaparèixer aquestes singularitats.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Empresa fundada l’any 1947. En el seu inici va ser una societat anònima amb el nom de
“Carrocerias Oriach y Nolla, S.A.”. L’activitat de l’empresa des de la seva fundació ha estat
la construcció i reparació de carrosseries de vehicles industrials, dedicant-se des dels
inicis a la construcció de les carrosseries dels autobusos de Lleida. Actualment les
carrosseries es construeixen a fàbrica, però en aquesta indústria es fan les seves
reparacions. Al inici la plantilla de treballadors era d’unes 100 persones, entre les que
trobàvem fusters, tapissers, pintors, ferrers,o electricistes. Al inici de la creació de
l’empresa, la construcció d’una carrosseria era un treball artesanal i podia durar entre cinc
i sis mesos. Actualment donat que els materials han canviat, així com les necessitats de
transport i també les normatives, la producció actual es troba en un promig de deu
carrosseries mensuals i el personal s’ha anat substituint per maquinària. L’empresa
compta amb un servei d’enginyeria que elabora projectes d’acord amb la normativa vigent.
Bibliografia

“Carrosseries Consa”. Pàgina web. www.consasl.com

Actuacions finca

Edifici industrial construït a mitjans del segle XX. El seu interior s’ha anat adaptant a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions VIL·LA REMEI
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

la Bordeta

Adreça/es

Carrer Nostra Sra. del Carme, 2
Avinguda d'Artesa, 13
Coordenades UTM x = 303491
Identificació al plànol
;
y = 4608415
Grafisme categoria
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3685301CG0038F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6a_Subzona de cases aïllades
definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1103

Nº reg/cat.

096.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edificat a principis del S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre els carrers de Nostra Senyora
del Carme i de Sant Francesc de Sales, a través de l'avinguda d'Artesa.

Context

La Torre del Remei és un edifici aïllat bastit en el bell mig del nucli de Lleida, en el barri de
la Bordeta, a la cantonada establerta entre els carrers de Nostra Senyora del Carme, Sant
Francesc de Sales i l’avinguda d’Artesa.

Elements

Xalet bastit al tombant del segle XX, és un edifici aïllat situat a la cantonada traçada per
l’avinguda d’Artesa i el carrer de nostra Senyora del Carme. L’edifici està construït
principalment en maçoneria arrebossada i pintada de color crema, presenta detalls
constructius en maó vist i una tanca de formigó i ferro -amb uns capitells reaprofitats al
coronament dels pilars- n’envolta el sector nord, on hi havia un jardí.
Actualment sense habitar, tot i que en relatiu bon estat de conservació a nivell exterior, és
un edifici de ressò modernista, de planta baixa i planta pis amb una torre-escala de dues
plantes a l’angle nord-oest i coberta plana que configura un petit terrat protegit amb una
balustrada d’obra de fàbrica vista. L’edifici presenta totes les cantoneres construïdes amb
maó vist i són coronades per un pinacle piramidal del mateix material. Els elements de les
brancalades de les obertures són construïts amb maó vist i cada agrupació principal
també queda singularitzada per un conjunt de pilastres d’obra de fàbrica vista que
s’eleven vers la coberta configurant un singular coronament de cada conjunt.
Les façanes, que són totes elles accessibles excepte la orientada a llevant, mantenen un
equilibri compositiu i d’aparença unitària, però totes presenten diferències. Al nord, dues
obertures per planta perforen el mur del cos de l’habitatge, les quals esdevenen finestres
d’espitllera a les plantes superiors de la torre. A més, al centre de la façana nord, en el
llindar del balcó volat, es llegeix el nom de la vil·la pintat en blanc. La façana occidental
presenta un arrambador arrebossat, interromput per una porta emmarcada en maó i
coronada per un arc extremadament rebaixat, acompanyada al centre per un grup de dues
finestres aparellades a cada planta, de les quals les de la planta baixa presenten un ampit
retallat i més estret que la llinda. A la façana sud cal destacar la presència d’una tribuna
lleugerament descentrada a la primera planta. Cúbica i amb una finestra a cada costat,
sembla posterior a la construcció de la casa, i la flanquegen dues finestres amb ampit de
maó; mentre que a la planta baixa s’hi obre una porta similar a la de la façana occidental i
una altra porta centrada en el parament.
Finalment, la façana de llevant és dividida en dues parts per una motllura vertical de maó,
que a la vegada emmarca dues finestres al centre de la primera planta, rematades per
cinc pinacles, les quals són acompanyades al sector nord-est de la façana per dues
finestres geminades de maó.
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un mal estat de conservació.
Entorn/Jardí

El pati interior presenta un mal estat de conservació. L’entorn urbà més proper al conjunt
presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre Remei com a Zona de
cases aïllades definida qualificada en els plànols amb la clau R6a.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
modernista, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser testimoni d’una antiga modalitat que adoptava l’activitat
residencial en aquest indret o barri de la Bordeta.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre Remei, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior; La conservació tindrà cura del
bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del l’antic jardí i la zona que envolta la Torre Remei, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Xalet bastit al tombant del segle XX, amb lectura de ressò modernista, està actualment
sense habitar tot i que en relatiu bon estat a nivell exterior.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit al tombant del segle XX i actualment presenta un estat de
conservació molt dolent.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Avinguda d’Artesa, 54, 56 i 58

Coordenades UTM x = 303569
y = 4608126

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

3683802CG0038D
3683803CG0038D
3683804CG0038D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R5a_Subzona de cases
agrupades definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Edificis
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Principis S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. El conjunt de vivendes es troba a l'avinguda d'Artesa, al mig de
l'illa de cases delimitada pels carrers d'Isern i de Miquel Serra.

Context

Conjunt de tres habitatges entre mitgeres, bastit en el nucli de Lleida, en el barri de la
Bordeta amb la façana principal oberta a l'avinguda d'Artesa

Elements

Els tres edificis, de planta baixa i terrat, presenten la mateixa composició, per bé que
l'estat de conservació de cadascun és variable, estant les façanes lleugerament deslluïdes
arran del pas de cablejat i essent el xalet central el que es troba en millors condicions, fruit
d'una intervenció de recuperació i millora relativament recent.
Els tres edificis són d'obra arrebossada i pintada en tonalitats ocre-terroses, amb detalls
pintats en color de contrast. L'entrada a cada immoble es troba situada al centre de la
façana, elevada sobre un graó i custodiada per dues finestres d'ampit lleugerament
sobresortit, obertes sobre un arrambador de poca alçada coronat per una motllura de
secció quadrangular. Les tres perforacions presenten la mateixa tipologia de coronament:
els brancals, motllurats i convertits en pilastres coronades per mènsules corbes que
sustenten una llinda motllurada. En el cas de la porta, la llinda és coronada per un remat
esculturat de petites dimensions, flanquejat per dues volutes estilitzades. Una cornisa
composada per una successió de mènsules motllurades tot flanquejant petites obertures
de ventilació decorades amb motius vegetals, separa l’àmbit de la planta baixa de la
barana que protegeix el terrat. La barana de terrat conserva la seva imatge original en el
xalet central. La barana s’aixeca sobre una cornisa motllurada que reposa sobre les
mènsules abans descrites. La part central , a eix amb la porta d’entrada, defineix un plafó
que sobresurt del nivell de la barana, coronat per una motllura convexa que aixopluga un
petit esgrafiat abstracte al centre. El plafó està flanquejat per dos pilars coronats amb
esfera. A ambdós extrems de la barana, coincidint amb la mitgera veïna, s'eleven dos
gerres com a coronament dels pilars que assenyalen la mitgera entre cada edifici,
rematats per una petita garlanda vegetal sota la línia de mènsules

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat millorable de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al conjunt presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastits els habitatges en filera de
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l’Avinguda d’Artesa 54, 56 i 58 com a sòl que comprén la Zona de cases agrupades
definida qualificat en el plànols amb la Clau R5a.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA:
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre els habitatges en filera de l’Avinguda d’Artesa 54,
56 i 58, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament la zona que envolta els habitatges, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Conjunt de tres habitatges entre mitgeres que fou bastit a principis del segle XX al barri de
la Bordeta.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Conjunt de tres habitatges entre mitgeres que fou bastit a principis del segle XX al barri de
la Bordeta. La casa corresponent al número 56 de l’Avinguda d’Artesa ha estat
rehabilitada recentment i ha recuperat els trets definitoris de la façana original. Les altres
dues façana laterals presenten el coronament superior desfigurat i estan creuades pels
conductes de instal·lacions, tant en vertical com en horitzontal, fet que ajuda a malmetre
la imatge del conjunt
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

098.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del S. XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. La torre es troba al centre del flanc occidental de l'illa de cases
que emmarquen els carrers d'Ignasi Bastús, de Francesc de Sales, del Col·legi i de
l'Hostal de La Bordeta, i té l'accés pel carrer d'Ignasi Bastús.

Context

Edifici aïllat bastit en el nucli de la ciutat de Lleida en el barri de la Bordeta amb façana
principal al carrer d’Ignasi Bastús.

Elements

Edifici exempt bastit en el primer terç del segle XX, presenta -per bé que amb
modificacions exteriors- la tipologia de torre de l’horta que inicialment poblà l’àrea de La
Bordeta. La torre està bastida al centre de la parcel·la que ocupa i l’envolta una zona
enjardinada, de tal manera que queda endarrerida respecte al pla de façana general del
carrer, i cal avançar per un petit camí fins a l’edifici.
L’edifici presenta planta baixa i planta pis, és d’obra arrebossada i pintada de color terra,
s’eleva sobre un sòcol de pedra buixardada i presenta detalls en pedra i maó vist.
L’entrada s’eleva sobre unes escales, que la situen en un pla lleugerament endarrerit
respecte el general de façana, permetent definir una clara composició en tres cossos: el
central, que acull l’entrada i estableix l’eix de simetria de la construcció; i els vos volums
que el flanquegen, on destaquen dues tribunes de planta semi octagonal. Les tribunes,
elevades sobre un sòcol aplacat amb pedra, presenten finestres a cada cara tancades
amb persiana de llibret i amb escopidor de maó vist i serveixen de base per als balcons de
les estances del primer pis, amb barana d’obra i pedra, tancada amb gelosia ceràmica.
Les portes balconeres que s’obren a aquests espais, també amb persiana de llibret, són
d’arc de mig punt i són emmarcades per una sanefa de ceràmica vidriada. La façana està
coronada per un ràfec de maó de cinc filades on arrenca la coberta inclinada.
Val a dir que a la façana posterior, on s’obria un cos de planta baixa de similar
composició, s’hi va afegir -al darrer terç del segle XX- un tercer volum, que no acaba de
respectar ni el cromatisme -és pintat de blanc- ni la composició general de l’immoble, car
les obertures semblen arbitràries, no presenten persianes de llibret ni marcs ceràmics;
deixant de banda que el cos és de menor alçada i amb teulada inclinada, permetent
l’accés al jardí mitjançant un porxo recolzat sobre tres pilars de maó vist.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat millorable de conservació.
Entorn/Jardí

El jardí presenta un estat millorable de conservació. L’entorn més proper al conjunt
presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre al carrer d’Ignasi Bastús
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8, com a sòl corresponent a la Zona de cases aïllades definida, qualificat en el plànols
amb la Clau R6a.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’element.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un excel·lent
exemplar d’arquitectura residencial perifèrica d’habitatge unifamiliar aïllat la típica torre-, configurat a partir de models remotament vernaculars, amb
lleus afegits ornamentals ceràmics de baranes calades i de sanefes que
encerclen les obertures o remarquen falses llindes. Per una altra banda,
malgrat restar dins d’un entorn d’edificació intensiva, gaudeix d’una molt
bona perspectiva visual al quedar enfrontada al carrer de Nostra Senyora
del Carme, i esdevé un important testimoni dels passats usos urbanístics
de la zona.
Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una reeixida configuració
noucentista, una part important del seu valor patrimonial rau en el fet de
ser testimoni de l’antiga modalitat que adoptava l’activitat residencial en
aquest indret de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre del carrer d’Ignasi Bastús 8, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del jardí i la zona urbana que envolta a la torre, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt bastit en el primer terç del segle XX, presenta -per bé que amb
modificacions exteriors- la tipologia de torre de l’horta que inicialment poblà l’àrea de La
Bordeta.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici exempt bastit en el primer terç del segle XX. Durant les últimes dècades del segle
XX la torre ha patit una ampliació que ha desfigurat la imatge general del conjunt.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Carrer Antoni Solé, 2

Coordenades UTM x = 303564
y = 4608296

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3684501CG0038D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6a_Subzona de cases aïllades
definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

099.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. La torre articula la cantonada entre el carrer d'Antoni Solé i la
plaça de Sant Jordi.

Context

Edifici aïllat bastit en el nucli de la ciutat de Lleida en el barri de la Bordeta amb façana
principal al carrer d’Antoni Solé.

Elements

Torre bastida la primera meitat del segle XX a la Bordeta, originàriament àrea residencial
perifèrica de Lleida, és un edifici aïllat de planta baixa, planta pis i golfes. De planta
quadrada, combina l'obra arrebossada i pintada de rosa amb la pedra vista i la teula
ceràmica tipus aràbiga. La casa presenta una coberta a quatre vessants amb ràfec volat
recolzat sobre mènsules de pedra i rematat amb pinacles i esferes també de pedra a les
cantoneres. La vessant de coberta s'interromp a la façana principal, per aixoplugar, a dues
vessants, la triple obertura d'espitllera que il·lumina les golfes.
De composició simètrica -tres obertures per planta, que al primer pis esdevenen finestres
de marc motllurat i ampit lleugerament sobresortit; mentre que a la planta baixa són dues
finestres similars que emmarquen una porta d’accés central situada sobre escales.
Destaca el recurs emprat per donar protagonisme a la façana principal, oberta al carrer
d'Antoni Solé: a més del cos de teulada que trenca la línia general de les cobertes i que
assenyala l'eix de simetria de l'immoble, l'entrada -en arc de mig punt- és aixoplugada per
un cos cúbic sobresortit, sustentat sobre pilars quadrats. Aquest és coronat per un gran
balcó de planta quadrada i barana metàl·lica, amb pilars a les cantoneres coronats per
esferes de pedra, al qual s'obre la porta balconera de centre de la façana, de composició
emparentada al plantejament general de l'edifici.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat millorable de conservació.
Entorn/Jardí

El jardí presenta un estat millorable de conservació. L’entorn més proper al conjunt
presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre al carrer d’Antoni Solé 2,
com a sòl corresponent a la Zona de cases aïllades definida qualificat en el plànols amb la
Clau R6a.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’element.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un notable
exemple d’arquitectura residencial perifèrica d’habitatge unifamiliar aïllat -la
típica torre-, configurat a partir de models remotament vernaculars amb
lleus afegits ornamentals cultes, esdevé avui important testimoni dels
passats usos urbanístics de la zona.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre del carrer d’Antoni Solé 2, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
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PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del jardí i la zona urbana que envolta a la torre, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
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malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Torre bastida la primera meitat del segle XX a la Bordeta, originàriament àrea residencial
perifèrica de Lleida.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici exempt bastit a la primera meitat del segle XX.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

100.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Autor/promotor

Família Benavent. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'escola configura part del flanc occidental del carrer dels Amics
de Lleida, i defineix al flanc nord de la plaça Social

Context

Edifici aïllat bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida, a la Zona Alta, a l’encreuament
entre els carrers d’Enric Granados i carrer dels Amics de Lleida, configurant la façana nord
de la plaça Social.

Elements

Edifici aixecat en obra de fàbrica arrebossada i pintada del mateix color clar que els xalets
de les immediacions, originalment l'envoltava una tanca amb balustrada, que ha
esdevingut una tanca de reixa metàl·lica collada entre pilars amb un basament de muret
massís. L’edifici està orientat a sud i l’accés principal es produeix per un portal situat al
centre de la façana, elevat per unes escales i aixoplugat per un porxo cúbic.
Edifici de planta baixa i planta primera amb una diversitat de plans de façana que permet
visualitzar l'ús de tres volums clarament diferenciats, esdevenint el central l'eix de simetria
de la construcció. L’edifici queda definit per un volum principal i un conjunt de cossos o
volums adossats que configuren la totalitat de la composició. Al volum principal de l'edifici,
de planta rectangular, dues plantes d'alçada i coberta a quatre aigües, s'hi afegeix un
segon cos just al davant, de planta baixa, coronat per dos terrats i alineat amb l'entrada
principal. Aquest volum obre rítmicament a través de finestres d'arc de mig punt que
originàriament eren portes balconeres-. Una cornisa motllurada corona la seva part
superior on arrenca la balustrada que protegeix dos terrats i als quals s'hi obren tres
portes balconeres per banda. Aquest esquema també es repeteix a les façanes laterals de
l’immoble, on els volums de planta baixa i els balcons amb balustrada sobresurten a
banda i banda del cos principal, aportant coherència a la construcció.
Just al centre de la façana principal de l'edifici s'aixeca un tercer volum, que supera el
ràfec general de la construcció i n'esdevé l'eix de simetria. A nivell de planta baixa, aquest
volum es tradueix en una porxada cúbica, i és a la planta alta on pren el protagonisme, en
forma d'element cúbic que sobresurt respecte el pla de façana i s'obre a la plaça amb una
triple porta balconera, protegida amb trams de balustrada no sobresortida. Aquest cos
disposa d’unes golfes situades sota una coberta a dues vessants amb carener
perpendicular a la façana la qual s’entrega amb la coberta de volum principal. Les golfes
s'aixequen sobre un fris llis amb senzilles motllures, i el tram de façana on s'allotgen rep
un tractament que evoca un frontó triangular. Aquest espai sota coberta està lleugerament
ventilat i il·luminat per un òcul en forma de rombe amb els vèrtexs motllurats.
La façana posterior de l'escola s'obre al pati de jocs i respecta en gran mesura la
composició general de l'edifici, per bé que no rep un tractament tan sumptuós com la
façana principal. També de dues alçades, s'observa la presència d'un semisoterrani i, en
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aquest cas, totes les obertures són allargades i sense cap mena de decoració, estant-ne
tapiades algunes d'elles. En aquesta façana també sobresurt -lleugerament- un volum
central, que respecta la composició general de la façana i presenta el mateix tractament
que el sector de les golfes de la façana principal.
Ús actual

Escola

Ús original/altres

Seu social

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

El jardí i l’entorn urbà més proper presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga seu social, actualment
Col·legi de Sant Josep de Calassanç, com a sòl destinat a usos públics o col·lectius al
servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau SE1 i correspon a Sistema
d’Equipament públic Docent.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
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1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE1) corresponent a Sistema d’Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un notable
exemple d’arquitectura social com també, en el fet d’haver acollit dos
activitats totalment vinculades al desenvolupament social i cultural del barri
i de la ciutat de Lleida en general.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric, arquitectònic i social de
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la construcció.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga seu social actual Col·legi Sant Josep de
Calassanç, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament del jardí i la zona urbana que envolta a l’escola, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà
que no s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'actual parvulari de l'escola de Sant Josep de Calassanç està ubicat en l'edifici que
originalment en els anys 30 acollia l'anomenat Casal Social de les cases barates, el centre
i punt de trobada de les torres dels actuals carrers d'Alfred Perenya, Enric Granados,
Comtessa Elvira, etc. A partir dels anys 40 del segle XX, esdevingué escola municipal,
allotjant actualment el Col·legi de Sant Josep de Calassanç.
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Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici exempt bastit al primer terç del segle XX. El cavi d’ús va provocar les modificacions
necessàries per poder acomplir correctament el programa d’escola.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície
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Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE
PMU1

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0805

Nº reg/cat.

101.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Estació
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici original de l’any 1927 amb una ampliació construïda entre l’any 1999 i 2001.

Autor/promotor

J. M. Fuster i Josep Ramon Pastor. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'estació es troba oberta a la plaça de Ramon Berenguer IV.

Context

L’estació del Ferrocarril es troba situada en el bell mig de la ciutat de Lleida al costat del
traçat ferroviari i al final de la rambla de Ferran.

Elements

L’edifici combina la maçoneria amb la pedra, el ferro i el vidre, i -precedida per la plaça de
Ramon Berenguer IV- esdevé alhora la capçalera monumentalista -i de regust historicistade la rambla de Ferran i la frontera visual i urbanística entre el centre de la ciutat i el barri
de Pardinyes, accessible a través de la passarel·la que creua les vies. El conjunt de
l’estació el composen l’edifici principal, l’ala d’accés a les vies, la terminal d’alta velocitat i
la passarel·la, de composició i construcció similar dos a dos.
L’edifici de l’estació allotja el vestíbul, un hotel i les oficines de l’empresa ferroviària i
presenta planta baixa i dues plantes pis amb una tercera planta a les torres laterals que
flanquegen el cos central de l’immoble.
L’edifici presenta tres nivells diferenciats, assenyalats per les cornises que recorren la
seva façana i, per l’altra banda, es poden distingir tres volums verticals degut a la
presència de torres cobertes amb teulat de pissarra situades als extrems del conjunt i un
cos central que funciona com a eix principal de composició. Aquest cos central acull
l’accés a planta baixa i està coronat per un rellotge entre pilastres aixoplugat per un frontó
amb ornamentació central i dues cobertes pavelló en els seus extrems, dotant a l’edifici
d’una imatge monumental. Entre el cos central i les torres extremes l’edifici mostra un
tractament homogeni similar a la resta de la composició.
Les torres o volums laterals presenten una disposició simètrica de les obertures que els
perforen rítmicament tot combinant l’arc de mig punt i l’arc rebaixat als baixos i plantes
superiors, respectivament. Els volums laterals estan coronats per un ràfec motllurat
ornamentat amb esferes de pedra on arrenca una coberta de pissarra imperial.
L’ala d’accés a les vies, ocupada per locals comercials, presenta la mateixa composició
que l’edifici principal, per bé que sols és de planta baixa. Tanmateix, en destaca la
prominent pèrgola sobre tirants reblonats, que aixopluga l’accés exterior fins la nova
terminal d’alta velocitat, un cub de ferro i vidre que acull el pas subterrani per accedir a les
vies. Les vies estan cobertes per una concatenació de pèrgoles ondulants a diverses
altures sobre potents bigues de fosa que cobreixen el traçat paral·lel a l’edifici fins arribar
a la passarel·la, renovada a propòsit de les obres executades arran de l’arribada de l’alta
velocitat ferroviària.

Ús actual

Estació

Ús original/altres

Estació
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’estació presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’estació com a sòl destinat a
usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau
SE i correspon a Sistema d’Equipaments.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, anterior a la intervenció de 2001 per incorporar la terminal d’alta velocitat.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa anterior a la intervenció de 2001 per incorporar la
terminal d’alta velocitat, que configurin la formalització de la façana en relació amb els
panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits
que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(obertures, relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, cobertes de pisarra i teula,
rellotge emmarcat amb pilastres i frontó trencat, pèrgola).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa anterior a la intervenció de 2001 per incorporar la
terminal d’alta velocitat.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales i unitats funcionals d’accés- tan en
els habitatges com en les zones ferroviàries, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa anterior a la intervenció de 2001 per incorporar la terminal
d’alta velocitat.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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El cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de l’edifici, tant en façana (panys
plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa anterior a la intervenció
de 2001 per incorporar la terminal d’alta velocitat.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2.-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant l’edifici original o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa anterior a la intervenció de 2001 per
incorporar la terminal d’alta velocitat, afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i en especial la textura de l’edifici,
tant en façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar)
com en coberta, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa
anterior a la intervenció de 2001 per incorporar la terminal d’alta velocitat.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici (Clau SE) corresponent a Sistema d’Equipaments.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
neoclàssica, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser edifici representatiu de l’evolució i representació econòmica,
tècnica i social de la ciutat de Lleida a nivell de tot Catalunya i estat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’Estació del Ferrocarril, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar de manera no reversible 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 de l’element originals o
derivades de la seva evolució tipològica més significativa anterior a la intervenció de 2001
per incorporar la terminal d’alta velocitat., i especialment la composició i formalització
material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit d’elements classicistes
(obertures, relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, cobertes de pissarra i teula,
rellotge emmarcat amb pilastres i frontó trencat, pèrgola), que completen la discreta
monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’estació, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Acabada de construir en 1927, segueix un projecte de J. M. Fuster i Josep Ramon Pastor i
substitueix una estació de trens anterior (1861-1926), construïda sobre l’antic convent dels
carmelitans calçats, la qual al seu torn substituïa la primera estació de trens, bastida al
voltant de 1860 sobre una necròpoli d’època romana i enderrocada en 1961 per un
huracà. A més, entre 1999 i 2001 es va dur a terme una notable millora a l’edifici i les vies,
acompanyada de la construcció de la nova terminal per a l’alta velocitat.
El tren arribà a la ciutat de Lleida l'any 1860, era una època de recuperació, un cop
passades les epidèmies i les guerres. Durant el final del segle XIX, el tren va enllaçar la
ciutat amb Barcelona, Saragossa i Tarragona. Al segle passat es va construir l'actual
estació de trens, que és un edifici d'estil francès; també es va crear la Línia Lleida – la
Pobla de Segur, passant per Balaguer en direcció nord.
Ja el 2003 amb l'arribada de l'AVE, l'estació va passar a anomenar-se Lleida Pirineus, i
entre les modificacions que hom va fer figura la instal·lació d'una gran estructura d'acer i
vidre que protegeix les andanes de les inclemències del temps. La instal·lació d'aquesta
marquesina resultà polèmica perquè alguns veïns i tècnics consideraven que les seves
grans dimensions trencaven amb l'aspecte clàssic de l'edifici tradicional.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit l’any 1927 i el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats tècniques i logístiques de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1013

Nº reg/cat.

102.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. habitatge i terciari
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici construït dins el primer terç del segle XX (Posterior a 1929). Es conserven estudis
previs de l’any 1918

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Família Pluvins. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana principal oberta al tram oriental del flanc nord
de la rambla de Ferran, entre el carrer Democràcia i el carrer d'Anselm Clavé; mentre que
la façana posterior s’obre al carrer del Cardenal Remolins.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 47 de la
Rambla de Ferran i façana posterior al carrer del Cardenal Remolins.

Elements

Amb la façana principal a la Rambla de Ferran i la façana posterior -concordant amb
l’estètica i la disposició de la façana principal- oberta al carrer del Cardenal Remolins,
resulta interessant la tipologia de l’edifici, ja que és l’únic exemple d’aquesta tipologia que
es conserva a l’entorn, en un estat força correcte després de la darrera reconstrucció a
finals dels anys 70 del s. XX. Aquesta és una construcció entre mitgeres amb uns baixos
de sostre força elevat que inicialment acolliren un negoci privat, capçats pels volums de
l’habitatge familiar, el qual inclou terrats amb balustrada, balconeres i tribuna. L’edifici, de
caràcter sobri, presenta aplacats de pedra als baixos i obra arrebossada a la planta
superior de l’habitatge, al centre de la qual, a la façana principal, en destaca la tribuna,
d’aire contingut i execució acurada en els detalls, acompanyada a l’extrem de llevant per
una balconada correguda que sobresurt del pla de la façana. A la balconada hi obren tres
balcons, coronats per medallons amb garlandes, els quals es repeteixen a les balustrades
i al fris del bloc principal de l’habitatge, coronat al seu torn per una cornisa volada
recolzada sobre mènsules on arrenca la balustrada que protegeix el terrat de l’edifici.

Ús actual

Terciari

Ús original/altres

Habitatge i negoci a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’estació presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Eixample Residencial identificat en els plànols amb la Clau R2b1_Zona d’Eixample
intensiu flexible.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
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protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1_Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
neoclàssica, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser l’únic exemple conservat en aquesta part de ciutat, d’una la
tipologia edificatòria de principis de segle XX que allotjava negoci a planta
baixa i habitatge familiar a la seva planta pis.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Pluvins, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
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En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Encarregada pel Sr. Pluvins a Francesc de Paula Morera Gatell, no es disposa d’una data
precisa de projecció ni de construcció, i per bé que es conserven uns estudis previs de
1918, l’obra, d’un classicisme simplificat, sembla posterior a la fase modernista de
l’arquitecte. En el seu origen l’edifici va allotjar el negoci de la família Pluvins a la planta
baixa i la vivenda familiar a la planta pis.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya.
Patrimoni Arquitectònic (IPCI).

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit l’any 1929 i el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

103.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici capça l'illa de cases emmarcada per la rambla de Ferran,
el carrer Democràcia i el carrer del Carme.

Context

Edifici de cantonera bastit en el bell mig de la ciutat a l’encreuament dels carrers del
Carme, Democràcia i la rambla de Ferran.

Elements

Parella d’edificis que configuren una sola unitat identificada amb el número 37 de la
Rambla de Ferran. Conjunt de dos edificis de planta baixa destinada a comerç i quatre
plantes pis d’habitatge que comparteixen mitgera i capcen l’illa de cases definida per la
rambla de Ferran i els carrers del Carme i Democràcia a través de tres façanes
accessibles. Bastits a finals dels anys 20 del segle XX combinant pedra, forja i obra
arrebossada i pintada en colors clars, presenten una proposta arquitectònica historicista
que beu de les formes d’herència clàssica. Ambdós edificis presenten similituds formals i
compositives, com l’ús de la balustrada, la distribució de les obertures o l’articulació de les
cantonades, de perfil corb treballades a mode de tribunes i coronades per dues rotondes
d’aire inacabat, on parelles de columnes sustenten un entaulament llis de planta circular.
L’edifici obert a la rambla de Ferran i al carrer Democràcia presenta dues façanes
idèntiques flanquejant la cantonada, cadascuna dividida en tres volums, emmarcats per la
balustrada del primer pis i per la del coronament, interrompuda a l’alçada dels cossos
centrals per frontons triangulars custodiats per pinacles de pedra. Els volums laterals
tenen el mur llis, i a cada planta obre a través d’una parella de balcons de forja amb portes
balconeres de marcs motllurats. Els cossos centrals -de mur arrebossat amb
especejament horitzontal marcat- sobresurten del pla del mur en tant que tribunes de perfil
corb coronades a la tercera planta per una balustrada amb porta balconera d’arc de mig
punt. A la cantonada s’aixeca una tribuna de planta circular composada amb quatre
plantes ordenades en dues parelles separades per un entaulament divisori, sustentat per
quatre columnes de capitell corinti i basament llis. La part superior del conjunt està
composat per pilastres llises amb basament ornamentat amb floró esculturat i està coronat
per una balustrada i la rotonda abans descrita. A cada planta, i encaixades entre les
pilastres, s’hi obren balconades protegides amb barana de forja.
El segon edifici presenta dues façanes asimètriques que flanquegen la tribuna de la
cantonada. Al carrer Democràcia, una pilastra divideix la façana en dos cossos de quatre
plantes, i a cada una, exceptuant la primera -amb balustrades de planta corba i portes
coronades amb voladís sobre mènsules-, s’hi obren dos balcons de forja. La façana del
carrer del Carme presenta quatre plantes de balcons correguts amb llosa volada de pedra
i barana de forja, amb dues portes baconeres cadascun. A la primera planta, sense balcó,
s’hi obre un arc rebaixat amb mainell, i unes mènsules sustenten la balustrada de la planta
superior, generant una potent cornisa junt amb l’entaulament del volum o tribuna de la
cantonada, la qual presenta tres nivells. El primer aplega la planta baixa -deformada pels
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comerços- i el primer pis, emmarcat superiorment per la balustrada de la segona planta. Al
primer pis s’hi obren tres balcons no sobresortits amb portes d’arc de mig punt, i en llurs
carcanyols arrenquen les mènsules que aguanten el ràfec o cornisa de recolzament del
segon nivell, format pel segon i el tercer pis, emmarcats per la balustrada i per un
entaulament que sustenten les quatre pilastres acanalades i de capitells corintis que
travessen les dues alçades, perforades per balcons de balustres i forja no sobresortits.
L’últim volum és d’una alçada, definit per quatre pilastres llises, entre es quals s’obren
finestres d’arc de mig punt. Finalment, el conjunt també és coronat per una balustrada i la
rotonda abans descrita
Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl urbà especialitzat
en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la
Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el monument, Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un notable
exemple d’arquitectura residencial de principis de segle amb la intenció
compositiva de generar una contundent imatge en una de les cantonades
urbanes més cèntriques de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Vilella, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
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Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edificis bastits a principis del segle XX.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edificis entre mitgeres composant la cantonada del centre d la ciutat. El conjunt va ser
construït a finals dels anys 20 del segle XX i s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla Ferran, 35

Coordenades UTM x = 302604
y = 4610150

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2603803CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

104.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme eclèctic; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX. Construïda al voltant 1927

Autor/promotor

Victoriano Muñoz. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'entrada es troba al centre de la façana principal, oberta al flanc
nord de la rambla de Ferran, poc abans de la seva intersecció amb el carrer Democràcia.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 35 de la
Rambla de Ferran.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit per iniciativa de l’enginyer Victoriano Muñoz al voltant de 1927,
té la façana principal oberta a la rambla de Ferran, poc abans de la seva intersecció amb
el carrer Democràcia. Construït principalment en obra arrebossada i pintada de color
crema-rosat, amb alguns elements singulars en pedra, l'immoble -especialment a les
plantes superiors- presenta diversos recursos formals que ens permeten emmarcar-lo dins
d'una arquitectura de caire historicista, essent el primer edifici de la ciutat que emprà el
formigó armat en la seva construcció.
L'entrada es localitza al flanc oriental de la façana, consistent en una porta de forja oberta
en uns baixos de doble alçada i amb altell tancats amb vidre i emmarcats per quatre
pilastres sobre base elevada, que estableixen una triple divisió a nivell vertical que serà
visible en la resta de l'edifici, formada pel volum de vivendes i l'àtic. El volum de vivendes
arrenca a una alçada considerable, i és format per dues línies de balcons individuals -amb
balustrada i frontó triangular sobre la porta a la primera planta; de barana de forja a les
dues superiors- que flanquegen una tribuna de perímetre mixtilini, perforada per set
esveltes finestres a cada planta, que a la planta superior estan coronades per arcs de mig
punt. La tribuna és coronada per un balcó corregut amb balustrada, flanquejat per dos
balcons similars, de perímetre semicircular i accessibles a través de portes balconeres
d'arc de mig punt. Aquest volum de l'edifici és travessat per pilastres llises, que sustenten
un fris de mènsules, la cornisa i la balustrada que tanca els terrats, els quals al seu torn
custodien l'àtic. Aquest, coronat amb pinacles a les cantonades i perforat per una triple
arcada de mig punt a la façana principal, s'eleva com a remat de la construcció, en forma
de volum cúbic.

Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl urbà especialitzat
en activitats terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la
Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C-. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA:
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el monument, Clau R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons del historicisme eclèctic, la seva
principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes d’aquest
tram de la rambla dotant-lo de monumentalitat i de ser considerat la
primera obra construïda amb formigó a la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Victoriano Muñoz, haurà d’incorporar
el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA VICTORIANO MUÑOZ

104.EA

transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres bastit per iniciativa de l’enginyer Victoriano Muñoz (Lleida 1900Barcelona 2000) al voltant de 1927, presenta diversos recursos formals que ens permeten
emmarcar-lo dins d'una arquitectura de caire historicista, essent el primer edifici de la
ciutat que emprà el formigó armat en la seva construcció.
Victoriano Muñoz i Oms fou un enginyer de camins, promotor de la regulació
hidroelèctrica de la Noguera Ribagorçana i creador de l'ENHER i va intervenir en el tren
de la Noguera pallaresa a la dècada del 1920.
El 1935 el Conseller d'obres públiques de la Generalitat de Catalunya Joan Vallès i Pujals,
el nomenà enginyer director del Pla General d'Obres Públiques de Catalunya.[2] Des del
seu càrrec va redactar el Pla d'Obres Públiques de Catalunya de 1935 i va promoure el
pla de regulació hidroelèctrica integral de la Noguera Ribagorçana que va tutelar des dels
seus inicis. Això no va impedir que el ministre d'indústria franquista, Juan Antonio
Suanzes Fernández, el contractés per al desenvolupament del Pla Hidrològic. Va obtenir
finançament de l'INI (Instituto Nacional de Industria) i impulsà la creació de l'empresa
ENHER (Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana) el 1946 per a dur-ne a
terme l'explotació. Va construir deu centrals hidroelèctriques en onze anys (entre elles les
d'Escales i Canelles) així com les seves infraestructures complementàries.
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El 1957 fou autor del Pla General d'Aigües de Catalunya per tal d'aprofitar els recursos
hidràulics de les conques pròpies. El 1963 deixà el càrrec i fou nomenat Cap Regional de
Carreteres de Catalunya i Balears, càrrec que ocupà fins a 1972. Fou impulsor del pont de
Sant Adrià de Besòs, els accessos a Molins de Rei i l'autopista que porta a l'aeroport de
Son Sant Joan de Palma, entre altres.
És l'autor de la numeració de les carreteres d'Espanya, que comencen amb les lletres N
(nacionals) i C (comarcals) seguides de tres dígits. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1981.
El 2010 la ciutat de Lleida inaugurà una avinguda que porta el seu nom.
Per recordar aquest personatge cal destacar l’entrevista realitzada per Joan Tort i Donada
i Pere Tobaruela i Martínez on, els autors afirmen: “Gent com ara el senyor Victoriano
Muñoz Oms, que un bon dia va imaginar que la força dels rius ribagorçans podria ajudar a
fer créixer els grans centres urbans del país. Gent que, en qualsevol cas, a través de la
seva pròpia tasca demostren que l'obra de l'home, plantejada amb mesura i intel·ligència,
és llargament perdurable.”
El pare de Victoriano Muñoz i Oms fou Victoriano Muñoz i Ferrer, dedicat a la fotografia. El
fotògraf Victoriano Muñoz fou el primer gran fotògraf d'exteriors de la ciutat de Lleida.
Abans n'hi havia hagut alguns altres, sobretot forans, que n'havien tret imatges. Però ell
fou el primer a fer-ho sistemàticament, i no només de la típica vista de la ciutat i la Seu,
sinó també de tradicions i de llocs castissos de la ciutat. I encara fou el primer a publicarles, gràcies a un contracte amb la llavors indiscutible empresa capdavantera en l'edició de
postals, la casa madrilenya Hauser i Menet, cap als tombants de segle XIX cap al segle
XX.
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Actuacions finca

Edifici entre mitgeres construït al voltant de l’any 1927, s’ha anat adaptant a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Conillars

Adreça/es

Polígon 10 Parcel·la 92

Coordenades UTM x = 300563
y = 4614486

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01000092

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Vista de conjunt
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

105.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Habitatge rural
Obra popular
Parcel.la

Accés sense dificultats. Accessible a través del trencant que es localitza a la rotonda de la
carretera N-230, que connecta amb el Camí de Conillars i condueix directament a
l'emplaçament de la torre

Context

La torre de Sant Josep és un edifici bastit a la banda nord del Camí de Conillars a l’est de
la sèquia del Mig amb accés directe des del camí i envoltat per terra de conreu a la seva
banda de tramuntana.

Elements

La torre de Sant Josep està composada per un volum principal i un volum adossat a la
seva banda de ponent configurant un únic cos construït. El volum principal està orientat a
llevant, és de planta quadrangular, de planta baixa, planta primera i planta golfes amb
coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener perpendicular a façana
principal. A façana principal, l’accés es produeix a través d’un portal d’arc de mig punt que
queda acompanyat per una finestra de llinda plana situada a la seva banda sud. La planta
primera obre a través de tres finestres rectangulars d’arc rebaixat amb composició
centrada a eix amb el portal d’accés. Actualment aquestes finestres estan tapiades. La
planta sota coberta obre a través d’una obertura circular. La façana principal conserva les
dues cantoneres de carreu de pedra i una petita fornícula a la seva cantonera de migjorn.
Les obertures de les façanes nord i sud apareixen tapiades. Els murs estan arrebossats.
Aquest volum principal, que sembla correspondre a la part més antiga del conjunt, queda
adossat per la seva banda de ponent a un segon cos de factura més contemporània.
Construcció orientada a sud, de planta rectangular, de planta baixa i planta primera amb
coberta a dues vessants i carener paral·lel a façana principal. La façana principal d’aquest
cos obre a través de dos portals de llinda plana i dues finestres a planta baixa i tres
finestres d’arc de mig punt a planta primera. Totes les finestres apareixen tapiades i tan
sols es conserven les portes d’accés en ambdós portals. La construcció és d’obra de
fàbrica sense revestir.

Ús actual

Sense ús / Magatzem

Ús original/altres

Habitatge. Explotació agrària

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un mal estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un mal estat de conservació

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la Torre de Sant Josep com a sòl
no urbanitzable corresponent a la parcel·la 92 del polígon 10.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA VOLUM PRINCIPAL
1.A.1) Els panys plens de paret de les façanes del volum principal (conservant les
obertures de la façana principal i les dues cantoneres de pedra).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin en l’immoble.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL VOLUM PRINCIPAL
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais rellevants: vestíbul, escala i unitats funcionals, originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA DEL VOLUM PRINCIPAL
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric. En aquest cas s’hauran de fer cales per poder comprovar la possible
existència de restes cromàtics originals.
2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic del conjunt edificat, sinó també en el que representa com a
explotació històrica agrària del lloc. Aquest fet permet la conservació de la
idiosincràsia de l’espai i la dels valors paisatgístics que se li assignen. Es
justifica la proposta de la seva catalogació per raons històriques,
arquitectòniques, socials, mediambientals i paisatgístiques.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre de Sant Josep, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
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PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior del volum principal.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament la zona que envolta la Torre de Sant Josep, s’intervindrà per garantir el
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seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Actuacions finca

La granja tindria els seus orígens anteriors al segle XX. El conjunt s’ha anat modificant per
acollir les necessitats de cada moment, fins adquirir la imatge actual.

Vista de conjunt
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Vil·la Antònia, 2

Coordenades UTM x = 302618
y = 4610083

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2602601CG0120B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1016

Nº reg/cat.

106.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. habitatge i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici construït dins el primer terç del segle XX (1920-1925)

Autor/promotor

Manuel Casas Lamolla. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre la rambla de Ferran i el carrer
del Comerç.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 02 del
carrer de Vila Antònia, tot i que disposa l’accés als habitatges per la rambla de Ferran.

Elements

Edifici de planta baixa, planta entresòl, cinc plantes pis i àtic, bastit amb carreu de pedra
perfectament escairat, acull una entitat bancària als baixos i vivendes a la resta de
plantes, i és accessible tant per la façana principal -oberta a la Rambla de Ferran i
singularitzada amb una tribuna- com per la lateral, de composició similar.
La façana principal de l’edifici es pot dividir en quatre nivells, definits a partir de la
successió de cornises i balconades. D’aquesta manera, la planta baixa i l’altell estan
coronats per un balcó corregut amb balustrada i emmarcats per una sèrie de pilastres
acanalades sobre pedestals. A la façana a la rambla, les dues pilastres centrals
flanquegen la porta principal, custodiada per un arc de mig punt tancat amb reixa de forja,
com la que tanca totes les obertures d’aquesta planta. La balustrada -que a la cantonada
presenta un medalló de volutes i elements vegetals, amb un monograma al centreassenyala l’inici del segon nivell, caracteritzat per la presència d’una tribuna i coronat per
un balcó corregut amb barana de forja a la quarta planta. Dos balcons amb barana de
forja, precedits per portes balconeres coronades amb un panell ornamentat entre dues
mènsules força sobresortides, flanquegen cadascuna de les tres plantes de la tribuna. Els
balcons de la tercera planta són d’arc de mig punt. La tribuna presenta una planta de perfil
lleugerament corb i està recolzada sobre dues potents mènsules i s’obre a la rambla amb
un conjunt de finestres organitzades entre dues pilastres cantoneres i una parella de
columnes de base clàssica, també sobre pedestals. El tercer nivell queda definit pel quart i
cinquè pis i arrenca amb la balconada correguda de forja que comunica amb els
habitatges de la quarta planta a través de tres balconades de llinda plana. La cinquena
planta també obre a través de tres balcons de llosa volada independents situats a eix amb
les obertures inferiors. La façana principal està coronada per un senzill entaulament amb
panells de gerres i motius vegetals situats, entre mènsules, damunt la llinda de cada
balconada. Sobre les mènsules hi recolza un ràfec motllurat amb la particularitat que, a
l’alçada de la finestra més propera a les cantonades de Ferran i del carrer Comerç, es veu
interrompuda per un frontó triangular. Aquest esquema condueix la vista vers els cossos
que configuren els àtics, dos elements cúbics de finestres allargades rematats per una
cornisa prominent, decorada amb un medalló i units entre ells per una balustrada que
deixa entreveure una construcció probablement afegida i allunyada del pla de la façana.
Les altres tres façanes segueixen el mateix esquema compositiu: Obertures a planta baixa
i entresòl, balcó corregut de balustrada a planta primera, balcons de llosa volada i barana
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de forja a planta segona i tercera,; balcó corregut amb barana de forja a la quarta planta i
balcons volats independents a la última planta pis. Totes les obertures a eix amb
brancalada ornamentada amb pedra esculturada.

Ús actual

Habitatge i terciari a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i terciari a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’estació presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Eixample Residencial identificat en els plànols amb la Clau R2b1_Zona d’Eixample
intensiu flexible.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
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1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1_Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
classicista, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser exemple de l’activitat residencial que es consolidava a principis
del segle XX en aquesta part de ciutat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Cros, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres de planta baixa, cinc pisos i àtic que fa cantonada entre la rambla de
Ferran i el carrer Vila Antònia, fou bastit entre 1920 i 1925 seguint un projecte classicista
de notable monumentalitat de Manuel Casas Lamolla.
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Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit entre els anys 1920 i 1925 i el seu interior s’ha anat modificant per
adaptar-se a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA CROS

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

106.EA

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA RAMBLA FERRAN, 26
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

107.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es
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Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2602606CG0120B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació
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Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

107.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

107.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construïda a mitjan del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud de la rambla de Ferran, poc abans de
la seva intersecció amb el carrer de Vila Antònia.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 26 de la
Rambla de Ferran.

Elements

Edifici de planta baixa, cinc plantes pis i àtic amb coberta a dues vessant de teula
ceràmica i carener paral·lel a façana principal, amb terrasses a l’últim nivell orientades a la
rambla. Els baixos a doble alçada estan ocupats per locals comercials. Els baixos
presenten una triple obertura aixoplugada per arcs rebaixats mínimament motllurats, i
actualment estan ocupats per un establiment d'hostaleria que custodia l'entrada a
l'immoble, una esvelta porta situada al centre de la façana. Sobre un petit ràfec motllurat
s'aixeca el volum de vivendes, emmarcat pels balcons de balustrada de la primera planta i
per la cornisa motllurada del coronament de l’edifici. Aquest volum emergeix d'una façana
llisa, i les tres primeres plantes són compostes per parelles de balcons que flanquegen
una tribuna central. Els balcons presenten una balustrada de pedra a la primera planta,
barana de forja i tan sols lleugerament sobresortits a la resta, amb portes de grans
dimensions i brancalada ornamentada amb motius arabescos – de caire fantasiós-. La
tribuna presenta una excessiva sobrietat, fet que suggereix una factura posterior, i mostra
dos grans finestrals a la part anterior amb una barana de ferro que protegeix la seva part
inferior. La tribuna està coronada per un balcó corregut amb balustrada comunicat amb la
quarta planta de l’immoble a través de dues portes balconeres, amb la mateixa
composició que les de la primera planta, flanquejades al seu torn, per dos balcons amb
barana de forja, als quals s'obre la mateixa tipologia de porta. La última planta ve definida
per un balcó corregut de forja, al qual s'obren quatre portes d’arc de mig punt, amb tres
petits tondos que animen el pany superior de façana a l'alçada dels carcanyols. El conjunt
és coronat per una cornisa profusament decorada, la qual assenyala l'inici del tancament amb balustrada- del terrat, que es pot intuir des de l'exterior.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Eixample Residencial identificat en els plànols amb la Clau R2b1_Zona d’Eixample
intensiu flexible.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A- FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.-. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1_Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons del historicisme, la seva
principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes d’aquest
tram de la rambla dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la Rambla de Ferran 26,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA RAMBLA FERRAN, 26

107.EA

d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
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solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Immoble entre mitgeres bastit a mitjan segle XX al flanc meridional de la rambla de
Ferran, poc abans de la seva intersecció amb el carrer de Vila Antònia. Tot l'immoble és
d'obra aplacada en pedra, llur diferència de tonalitat permet diferenciar clarament els dos
volums que el composen, els quals al seu torn presenten un elenc de recursos formals
propis de l'arquitectura eclèctica amb remarca arabesca.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici entre mitgeres construït a mitjan del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats
de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA VILA

108.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

108.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construïda a finals dels anys 20 del XX

Autor/promotor

Ramon Argilés. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula una cantonada entre el carrer Comerç i el carrer
de l'Alcalde Fuster.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 4 del
carrer de l’Alcalde Fuster.

Elements

L’edifici resol una cantonada entre el carrer Comerç i el carrer de l’Alcalde Fuster en bona
visual des de la rambla de Ferran. Edifici de planta baixa i quatre plantes pis amb coberta
plana transitable i accessible per ambdós carrers. Immoble d’obra arrebossada i pintada
de color crema-rosat, llur diversitat de tractament permet identificar dos volums a nivell
horitzontal, que s’articulen entre les dues façanes i la solució de la cantonada. D’aquesta
manera, els baixos -ocupats per locals comercials- presenten l’arrebossat en forma de
filades amb grans osques horitzontals i diverses obertures d’arc rebaixat acompanyen el
portal d’accés als habitatges, d’arc de mig punt i amb reixa de forja. El volum o cos dels
habitatges el configuren quatre plantes d’acabat llis emmarcades per la balustrada
correguda de la primera planta i pel ràfec recolzat sobre mènsules que corona l’edifici, el
qual ve precedit per un fris d’esgrafiats de motius vegetals. Al carrer de l’alcalde Fuster, la
façana presenta tres cossos definits per dues pilastres de motllurat encoixinat que
recorren la façana. En ambdós cossos laterals, una línia d’obertures amb el seu balcó
corresponent -balustrada a les plantes inferiors i forja a les superiors- flanqueja el cos
central, on s’obren tres balcons per planta, que combinen la forja i els balustres, i entre els
quals destaca el balcó central de la segona planta, amb la porta d’arc de mig punt.
Tanmateix, és especialment interessant la tribuna sobre mènsules que presideix la façana
del carrer de l’Alcalde Fuster comunicada amb el tercer i quart nivell. De perfil corb i dues
plantes d’alçada, a cada pis s’hi obre un doble finestral protegit amb barana baixa de forja
i la corona el mateix ràfec i fris esgrafiat que ressegueixen tota la façana.
Finalment, l’element més destacat és la cantonada, resolta a partir de la primera planta
mitjançant un volum cilíndric quasi exempt de quatre plantes, coronat per una rotonda,
que respecta el plantejament general de l’immoble. A cada planta s’hi obren tres finestrals
protegits amb balustrada a planta primera -la qual queda lligada a la resta del perímetre
resseguint tota la façana-, barana de forja a planta segona i tercera i tres balcons de llosa
volada de planta semicircular i barana també de forja a la última planta. Aquest volum està
coronat amb la mateixa solució que la resta dels paraments amb fris esgrafiat i ràfec sobre
mènsules que recorre la façana, els quals donen pas a un templet de planta circular, on
quatre columnes sustenten un entaulament llis, suport al seu torn del teulat, de ceràmica
vidriada verda.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Eixample Residencial identificat en els plànols amb la Clau R2b1_Zona d’Eixample
intensiu flexible.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1_Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons del historicisme, la seva
principal aportació patrimonial rau en resoldre de manera contundent i amb
qualitat la cantonada entre el carrer Comerç i el carrer de l'Alcalde Fuster,
dotant-la d’una clara monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Vila, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici de caire historicista de base clàssica projectat per Ramon Argilés, fou bastit a finals
dels anys 20 del segle xx, resol una cantonada entre el carrer Comerç i el carrer de
l’Alcalde Fuster en bona visual des de la rambla de Ferran.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
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Vista de conjunt
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

109.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Modernisme amb tribunes d’un cert barroquisme beaux-arts; Època contemporània. Segle
XX

Cronologia

1924

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Josep Sans. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord-oest de la plaça de la Sal, a les
immediacions de la seva intersecció amb el carrer de Sant Joan.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 2 de la
Plaça de la Sal.

Elements

Edifici de parcel·la estreta de planta baixa i quatre plantes pis amb coberta plana
transitable. Actualment la planta baixa està totalment desfigurada per la presència d'un
local comercial, amb un aplacat de fusta fosca que cobreix la façana original i oculta
l'accés a les plantes superiors, actualment deshabitades però originalment destinades a
vivenda. Ordenades al voltant d'una escala, les quatre plantes superiors s'obren al flanc
nord-occidental de la plaça de la Sal.
L'element més destacat és la tribuna que formalitza les obertures de les dues primeres
plantes i que ocupa tot l'ample de façana arran de l'estretor de la finca on s'aixeca
l'immoble. Aquest element, d'obra arrebossada i pintada en colors clars, és de planta
mixtilínia, i cada cara obra a través d’un un esvelt finestral tancat amb persiana de fusta
enrotllable. A la tribuna, cal destacar la presència de garlandes i elements vegetals
esculturats a nivell del forjat entre ambdues plantes, així com el medalló situat al centre de
la robusta cornisa que la corona.
La cornisa precedeix el balcó amb balustrada de la tercera planta, endarrerit respecte el
pla de façana i on s'hi obre la corresponent porta balconera. Pel que fa a la darrera planta,
separada de la resta per un emmarcament de pedra buixardada que s'allarga pels laterals
de la façana, l'esquema de d’obertures varia i es converteix en una triple finestra, també
considerablement esvelta, amb la llinda graonada i amb la triple osca a la línia d'imposta,
característica de les construccions de Morera. Damunt seu s'intueix una obertura de
ventilació de les golfes, i el conjunt és coronat per un terrat amb barana metàl·lica situat
sobre el ràfec motllurat que corona el parament.

Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable. La planta baixa està
totalment desfigurada pel revestiment del local comercial que allotja havent desaparegut
l’antic accés als habitatges. Un aparell d’aire condicionat situat a la tercera planta i altres
instal·lacions collades a la façana desvirtuen la lectura del conjunt.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Estructura/Interior Els nivells superiors estan actualment deshabitats havent perdut el seu ús residencial.
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
la Sal 2, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en
l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
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Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé. Qualssevol intervenció sobre la planta baixa haurà de retornar els trets
originals d’obertures i acabats a la façana de l’edifici
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de correcta configuració historicista, el seu interès com a element
catalogable rau a més en el fet de reforçar plàsticament el frontis de
façanes en el que s’integra i de ser testimoni de l’activitat residencial de la
plaça de la Sal en el primer terç del segle XX.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la Plaça de la Sal 2, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Immoble entre mitgeres de façana estreta, respon a un encàrrec de Josep Sans a
Francesc de Paula Morera i Gatell, qui l’any 1924 projectà una construcció de planta
baixa, quatre plantes pis i terrat. La construcció presenta els elements habituals en els
projectes de Morera, tanmateix amb tribunes d’un cert barroquisme beaux-arts.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici entre mitgeres construït a partir del projecte de 1924, s’ha anat adaptant a les
necessitats de cada moment. La planta baixa està ocupada per un local comercial que
sembla ocupar també la planta baixa del local veí, havent desaparegut l’antic accés als
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habitatges. La planta baixa està totalment desfigurada interferint en la lectura general de
l’edifici.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Paeria, 4
Carrer Clavell
Coordenades UTM x = 302261
;
y = 4609747

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

120

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2298501CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

110.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

110.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Origen medieval amb successives reformes i ampliacions

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre la plaça de la Paeria i el Carrer
del Clavell.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 4 de la
Plaça de la Paeria.

Elements

Immoble entre mitgeres, capça el flanc occidental dels porxos de dalt, generant
l'estrenyiment de l'eix comercial en la seva transició entre la plaça de la Paeria i la plaça
de Sant Joan. L'immoble és d'herència medieval, però successives reformes i
intervencions al tombant del segle xx fan que tan sols els porxos i unes arcades a la
façana posterior siguin testimoni de la construcció antiga.
L'edifici s'eleva sobre uns baixos de doble alçada, on es localitzen les entrades -a la plaça
de la Paeria, en forma de porta asimètrica; al carrer del Clavell, sota un arc de mig punt de
adovellat pla i sobredimensionat, amb un lleó dins un petit escut a la clau-, i també on
s'allotgen uns locals comercials, amb l'aparador i l'altell emmarcats amb arcs i traceries de
caire neogòtic. El cos de vivendes, de quatre plantes d'alçada, s'eleva sobre els porxos, i
és bastit principalment en obra arrebossada i pintada en color ocre, per bé que inclou
alguns detalls en pedra. Aquest volum principalment és definit pel cos de tribunes que
s'encarregà -per part de Jordi Llorens- a Francesc de Paula i Morera l’any 1922. Aquest
consisteix en una parella de tribunes que ocupen pràcticament tot l'ample de façana,
cadascuna de planta mixtilínia amb una gran obertura a la cara frontal, acompanyada per
una parella d'esvelts finestrals als laterals, tots protegits amb baranes de forja. Les
tribunes són de tres plantes d'alçada, unides a la primera planta per una petita balustrada,
i coronades per una important cornisa motllurada amb un medalló llis envoltat de
decoració vegetal al centre, sobre els quals s'aixequen les baranes de forja que
protegeixen les terrasses comunicades amb els habitatges de la quarta planta.
A la resta de façanes s'obren línies de finestres i balcons sense sobresortir, entre els que
cal mencionar les petites finestres amb la llinda motllurada en forma d'arc conopial a la
façana del carrer del Clavell. Finalment, el conjunt de l'edifici és coronat per un ràfec
motllurat sobre el que recolza la balustrada que protegeix el terrat pel terrat

Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
la Paeria 4, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries
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i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta configuració
eclèctica que inclou -sobre estructures antigues- des de formes
neomedievals fins a tipologies barroquitzants en les tribunes, una part molt
important del seu valor patrimonial rau en oferir una sòbria monumentalitat
en la part contigua a la plaça Paeria i una respectuosa integració a la
seqüència monumental dels Porxos.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la Plaça de la Paeria 4,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra vista i l’estucat esgrafiat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Immoble entre mitgeres, capça el flanc occidental dels porxos de dalt, generant
l'estrenyiment de l'eix comercial en la seva transició entre la plaça de la Paeria i la plaça
de Sant Joan. L'immoble és d'herència medieval, però successives reformes i
intervencions al tombant del segle XX fan que tan sols els porxos i unes arcades a la
façana posterior siguin testimoni de la construcció antiga.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici entre mitgeres construït al tombant del segle XX amortitzant antigues estructures
medievals. L’edifici s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

111.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Paeria, 9

Coordenades UTM x = 302295
y = 4609776

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2399614CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

111.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

111.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Origen medieval amb successives reformes i ampliacions

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al límit oriental dels Porxos de Baix, articulant la
transició entre la plaça de la Paeria amb l'Arc del Pont i la plaça de Sant Joan.

Context

Edifici entre mitgeres bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 9 de la
Plaça de la Paeria.

Elements

Edifici que articula la unió entre l’Arc del Pont i els Porxos de Baix de la plaça de la Paeria,
de planta baixa, tres plantes pis i planta sota coberta. Les quatre plantes destinades a
habitatge són d’obra de fàbrica arrebossada i pintada de color vermellós amb esgrafiats
ornamentals. La planta baixa està construïda amb pedra força alterats arran de la
proliferació de locals comercials. Abans de la guerra civil, encara com a estudiant
d’arquitectura, Francisco Clavera Armenteros en projectà la remodelació; d’aquesta
manera, a la façana destaquen uns esgrafiats geomètrics -on es remarca la data de 1931que custodien una representació esgrafiada del déu Esculapi i singularitzen la cantonada,
a la qual s’obren tres parelles de balcons amb barana de forja i emmarcats amb esgrafiat.
Els laterals obren a través de senzilles finestres lleugerament motllurades, i sobre la
tercera planta discorre una cornisa sobre la qual obren unes finestres rectangulars que
corresponen a l’espai de sota coberta. Un prominent ràfec volat d’estructura de fusta
aixopluga el conjunt, restaurat a finals dels anys 90 i primers anys 2000.

Ús actual

Habitatge i comerç a planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
la Paeria 9, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries
i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, fusta i estucat
esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta configuració
eclèctica que inclou -sobre estructures antigues- uns esgrafiats de qualitat
una part molt important del seu valor patrimonial rau en oferir una sòbria
monumentalitat a la cantonada que articula la unió entre l’Arc del Pont i els
Porxos de Baix de la plaça de la Paeria.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la Plaça de la Paeria 9,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra vista i l’estucat esgrafiat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
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En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Amortitzant antigues estructures, l’arquitecte Francisco Clavera Armenteros en projectà la
remodelació abans de la Guerra Civil, incorporant els esgrafiats.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici en cantonera remodelat abans de la Guerra Civil (1931) amortitzant antigues
estructures medievals. L’edifici s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions CASA HUMBERT TORRES
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Paeria, 10
Avinguda de Blondel, 2
Coordenades UTM x = 302295
;
y = 4609766

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

120

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2399613CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

-

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

112.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

112.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Origen medieval amb successives reformes i ampliacions

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és accessible des dels Porxos de Baix, a les
immediacions de l'Arc del Pont.

Context

Edifici en cantonera bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 10 de la
Plaça de la Paeria.

Elements

Edifici, de planta baixa i quatre plantes pis construït amb obra de fàbrica arrebossada i
pintada de color terra fosc, s'aixeca sobre dues arcades dels Porxos de Baix; i per la
façana de Blondel -on es recolza l'Arc del Pont- presenta la mateixa composició, per bé
que el corona un terrat i s'aixeca sobre uns baixos força alts. La façana a l’avinguda de
Blondel presenta trets classicistes i està aplacada en pedra, amb el sòcol i la cantonera
treballats en contrast. Retornant a la façana interior, aquesta acull locals comercials i
l'entrada a l'immoble, aixoplugats pels Porxos de Baix, i el cos de vivendes es tradueix
exteriorment en tres balconeres per planta, de disseny senzill sense ornamentació i llindar
profund, que s'obren a balcons correguts que ocupen tot l'ample de façana, de llosana de
formigó i densa barana amb elements de forja. A la façana oberta a l’avinguda Blondel,
apareixen unes sòbries pilastres que emmarquen cadascuna de les tres obertures de
planta baixa i planta primera, les quals determinen l’eix de composició general de ambdós
paraments. En aquesta façana, els baixos també els ocupen locals comercials, i les portes
balconeres, a planta primera, són de marc mínimament treballat i s'obren a tres balcons
individuals de factura més austera, també de llosana de formigó i barana de forja. A les
plantes superiors, els balcons tornen a ser correguts, i el conjunt de la façana és coronat
per un sobri fris de mènsules estilitzades, que sustenten el tancament del terrat que
remata aquest flanc de l'edifici, compensant el desnivell existent entre ambdues façanes.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
la Paeria 10, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 10

112.EA

* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta configuració
classicista a la que s’afegeix el fet d’evocar el prohom lleidatà que hi residí,
una part molt important del seu valor patrimonial rau a oferir per la banda
de l’avinguda de Blondel una sòbria monumentalitat en la part contigua a
l’Arc del Pont, i per la de la plaça Paeria, una respectuosa integració a la
seqüència monumental dels Porxos.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la Plaça de la Paeria 10,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra vista i l’estucat esgrafiat existent.; En l’acondiciament de la zona urbana que
envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant
l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions
formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals.
Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la
instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica En aquest edifici hi visqué Humbert Torres i Barberá, metge i polític català, diputat a les
Corts Espanyoles durant la Segona República. Humbert Torres i Barbera (1879-1955),
metge, alcalde i ciutadà exemplar de Lleida, va ser des de 1906 a 1910 Paer de
l'Ajuntament de Lleida i des d'aquest càrrec va portar terme una important tasca sanitària,
adreçada molt especialment al camp de la Salut Publica. Presentà, així mateix, projectes
molt interessants per a la vida sanitària de la ciutat de Lleida, alhora que va ser introductor
de criteris i aspectes científics en el seu treball d'administrador que avui son encara
dignes de record.
Fill d'un metge republicà, el 1881 es traslladà a Lleida amb tota la seva família. Es
llicencià en medicina a la Universitat de Barcelona el 1902, participà en els Congressos
de Metges de Llengua Catalana des de 1913, i presentà al congrés internacional
d'aquesta ciència celebrat a Lieja el 1922 una ponència sobre la immortalitat. Publicà
treballs sobre educació sexual i tractament de la sífilis i dirigí la revista Informació Mèdica
de Lleida, i el 1936 participà en el Diccionari de Medicina del doctor Manuel Corachan.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
Romeo Garcia, Alejandro / Gelonch Vilaregut, Antonio. “La tasca sanitària d’Humbert
Torres a la paeria de Lleida (1906-1910)”

Actuacions finca

Edifici bastit durant el segle XX amortitzant antigues estructures medievals. L’edifici s’ha
anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 10

112.EA

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA DE LA PAERIA, 10

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

112.EA

2017

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

Lleida
PENSIÓ MUNDIAL

113.EA

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

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 4

Coordenades UTM x = 302300
y = 4609807

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2300706CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
PENSIÓ MUNDIAL

113.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

113.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Pensió i comerç
Estil i Època

Neobarroc beaux-arts; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Segona dècada segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L’edifici de l’hostal, de planta en L, embolcalla el que articula la
cantonada del flanc occidental de la plaça de Sant Joan.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 4 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

L’immoble ofereix dues façanes a la plaça corresponent als dos extrems d’una L en
planta, amb una configuració similar -malgrat la cesura que imposa l’edifici del migcorresponent a un disseny neobarroc beaux-arts del moment de la seva construcció,
durant la segona dècada del segle XX. La part principal, oberta al flanc occidental de la
plaça i propera als Porxos de Dalt, gaudeix de major protagonisme i acull l'accés a
l'interior de l'edifici, consistent en un passadís o vestíbul decorat amb murals de temes de
la ciutat, els quals es disposen entre pilastres, el qual condueix a una porta entre dues
parelles de columnes estriades. Edifici de planta baixa, planta entresòl i quatre plantes pis
amb coberta plana transitable, construït amb obra de fàbrica arrebossada i pintada en
tonalitats gris-crema. La planta baixa i planta entresòl està ocupada per locals comercials i
funciona com a basament de l’edifici. Les obertures estan aixoplugades per arcs rebaixats
que apleguen tant les entrades i aparadors dels comerços com les finestres dels altells,
amb tancaments de fusta i baranes metàl·liques. Aquest cos inferior està coronat per un
fris de dentells sobre el que s’aixeca el cos de l'hostal pròpiament dit, que a ambdues
façanes presenta una composició similar -quatre plantes amb balcons i tribuna-, tot i que
amb resolució diferent. Mentre que a la façana principal la tribuna es localitza al centre i
presenta unes dimensions majors, a la lateral està al flanc nord i és més estreta, tot i
presentar també una triple finestra per planta. Les parelles de balcons presenten barana
de forja i llosana volada sobre mènsules, i s'hi obre una esvelta porta balconera d'arc
rebaixat a les tres primeres plantes que esdevé de mig punt i acompanyada per una
balustrada a l'últim pis. L’última planta dóna pas al terrat, tancat per una balustrada
interrompuda a l'alçada de les tribunes de cada façana per acollir un coronament que a la
façana principal pren la forma d'un frontó corb, d'entaulament i cornisa sobredimensionats
que custodien un òcul amb reixat de forja i emmarcat amb volutes i motius vegetals. A la
façana lateral el frontó desapareix, mantenint-se la resta d'elements i motius decoratius.

Ús actual

Pensió i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Pensió i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
Sant Joan 4, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
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R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Tot plegat -i malgrat no oferir un seqüència unitària degut a l’edifici de la
cantonada- un notable conjunt d’alta valoració patrimonial com a element
d’arquitectura hostalera -darrer testimoni d’una de les tradicionals activitats
de la zona-, configurat a partir de models historicistes barrocs que
contribueix a dotar a la plaça d’una discreta monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Pensió Mundial, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Aquest edifici allotja l’antiga Pensió Mundial.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Neobarroc; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada del flanc occidental de la plaça de
Sant Joan.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 5 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

Edifici en cantonera, de planta baixa, planta entresòl i cinc plantes pis amb coberta plana
transitable. L’edifici configura la cantonada del flanc occidental de la plaça de Sant Joan i
resta embolcallat per la fàbrica de l’antiga Pensió Mundial, les dues façanes de la qual el
flanquegen a banda i banda. L’immoble ofereix un disseny neobarroc, que imposa una
cesura formal respecte als dos frontispicis veïns, homogenis entre si, al distingir-se els
seus trets i la disposició de les seves alçades. L'immoble és bastit amb obra arrebossada i
pintada en tons rosats, i articula dòcilment la cantonada amb carreus corbs de pedra
blanca. Inicialment presentava una composició uniforme de planta baixa, entresòl i cinc
plantes pis, que actualment s'ha vist modificada en la part baixa, ja que els baixos,
l'entresòl i la primera planta -ara ocupats per locals comercials- presenten uns tancaments
de vidre que cedeixen tot el protagonisme a la resta de la construcció, la qual té el seu
principal atractiu en la façana principal, concretament en la tribuna oberta al sector ample
de la plaça de Sant Joan, rematada a l'alçada del terrat per una potent cornisa.
La façana lateral presenta quatre balcons volats amb barana de forja, als quals s'obren les
corresponents -i sòbries- portes balconeres. A la façana principal, la tribuna és
flanquejada per quatre parelles de finestres de llinda plana i sense ornamentació. La
tribuna presenta tres obertures per planta -excepte a la planta primera, on sols és oberta
la finestra central-, de composició sòbria, amb els laterals de perfil còncau i els forjats de
cada planta evidenciats per una cornisa motllurada que ressegueix tot el seu perímetre.
L'exuberància de la composició es troba al coronament de l'edifici, especialment a l'alçada
de la tribuna: un entaulament de gruix considerable dóna pas al tancament del terrat, en
forma de balustrada, que ressegueix tot el perímetre de la façana i remata amb elegància
la tribuna, sense resultar, però, excessiu.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
Sant Joan 5, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 5

114.EA

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Tot plegat -i malgrat no oferir un seqüència unitària amb les façanes
veïnes, respecte les que esdevé un mena d’interrupció- un notable
exemplar d’alta valoració patrimonial configurat a partir de models
historicistes barrocs que resol amb contundència formal la cantonada,
contribuint a dotar a la plaça d’una discreta monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la plaça de Sant Joan 5,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit al primer terç del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment. La planta baixa, planta entresòl i planta primera presenta actualment un
tractament amb vidre que desfigura la imatge original de l’immoble.
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 17
Avinguda Francesc Macià, 25
Coordenades UTM x = 302365
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609881
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2400912CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

115.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

115.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1930

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble col·labora en la definició de l'angle sud-oriental de la
plaça de Sant Joan

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 17 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

Edifici entre mitgeres amb la façana oberta a la plaça de Sant Joan i a l’avinguda de
Francesc Macià, col·labora en la definició de l'angle sud-oriental d'aquest espai. Edifici
construït en obra de fàbrica arrebossada i pintada amb tonalitats rosades, i singularitzada
amb elements de pedra. Edifici de planta baixa i cinc plantes destinades a oficines,
coronades per un terrat i els baixos ocupats per locals comercials. La construcció destaca
per la simetria i l'equilibri compositiu, ja que per la banda de la plaça de Sant Joan, tota la
façana presenta quatre obertures per planta, amb diferents resolucions segons les
alçades. La planta baixa presenta quatre accessos a diversos locals comercials i a
l'interior de l'immoble, tots ells aplacats en pedra i lleugerament desvirtuats arran de la
presència dels reclams comercials. A la resta de nivells s'observa una parella de balcons
individuals a cada planta, amb barana de forja i porta balconera esvelta amb marc
motllurat, que flaquegen una sòbria tribuna central. La tribuna obre a través de dos
finestrals a cada planta amb pilastres que les emmarquen i la corona un terrassa amb
balustrada comunicada amb la planta cinquena de l’immoble. La part superior de la façana
està composada per un ràfec volat recolzat sobre mènsules i balustrada que protegeix el
terrat.
Cal destacar el coronament de l'edifici, on la balustrada queda interrompuda a la part
central per dos pinacles de pedra, els quals flanquegen un frontó triangular, on es poden
llegir les inicials “AR” al centre del timpà, acompanyades per una màscara i relleus de
diverses eines. Aquest conjunt és suportat per un gruixut entaulament llis, amb petites
decoracions perlades, al centre del qual, una llosa indica també l'any de construcció de
l'immoble.
Pel que fa a la façana de l’avinguda de Francesc Macià, aquesta presenta la mateixa
composició que la façana anterior, però els baixos són aplacats en pedra rogenca i els
balcons laterals de les plantes superiors han desaparegut, deixant només la tribuna
acompanyada de finestres.

Ús actual

Oficines i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
Sant Joan 17, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històri).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons del historicisme classicista, la
seva principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes de
la plaça i de l’avinguda.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la plaça de Sant Joan 17,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1930, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment. Els rètols i
les instal·lacions situats a la planta baixa que dona a la plaça de Sant Joan desvirtuen la
lectura del conjunt i desfiguren la imatge original de l’immoble.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 21
Avinguda Francesc Macià, 15
Coordenades UTM x = 302350
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609856
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2400908CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

116.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

116.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'entrada a l'edifici es troba a la zona central del flanc sud de la
plaça de Sant Joan.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 21 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

Edifici entre mitgeres amb la façana oberta prop de la cantonada sud-est de la plaça de
Sant Joan, fou bastit en la primera meitat del segle XX, emprant principalment la
maçoneria, arrebossada i pintada en color trencat, combinat amb detalls ornamentals en
color terra i blau.
Edifici de planta baixa, quatre plantes pis i planta golfes. La planta baixa acull locals
comercials els quals han desvirtuat, en part, la imatge de l’immoble degut a la presència
dels seus propis reclams. Tanmateix, això no impedeix contemplar la clara configuració de
l'edifici. La façana principal que dona a la plaça de Sant Joan està composada per tres
eixos d’obertures que a planta baixa es tradueixen en tres arcs rebaixats oberts en un
parament d’acabat llis. El bloc de vivendes presenta tres portes balconeres a cada planta
tancades amb persianes de llibret i obertes a un balcó corregut amb barana de forja a la
primera planta i a balcons individuals similars a la resta d'alçades. Cada porta balconera
és separada de les seves veïnes per panells pintats directament sobre el mur, tant entre
les portes com a les llindes, separant-les de les plantes superiors. Pel que fa a les golfes,
aquestes es tradueixen exteriorment en tres obertures de ventilació i il·luminació en forma
de mitges el·lipses, obertes entre parelles de mènsules que semblen sustentar la cornisa sòbria, sobre uns modillons estilitzats- que corona la construcció.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
Sant Joan 21, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau
R1a2_Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).

1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històri).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de correcta configuració classicista, el seu interès com a bé
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat comercial i
residencial de la plaça de Sant Joan i de l’actual avinguda de Francesc
Macià en la primera meitat del segle XX.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de la plaça de Sant Joan 21,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
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poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
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l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant la primera meitat del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de
cada moment. Els rètols instal·lats a la planta baixa que dona a la plaça de Sant Joan,
desvirtuen la lectura del conjunt i desfiguren la imatge original de l’immoble.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA PLAÇA SANT JOAN, 21

116.EA

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2399610CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general
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SUC (urbà consolidat)

Qualificació
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’Interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0610

Nº reg/cat.

117.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Banc
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1930

Autor/promotor

Ramon Argilés. Arquitecte / Magí Llorens. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici comparteix mitgera amb la Paeria i amb el primer edifici
dels porxos de baix, amb façana tant a la plaça de la Paeria com a l'avinguda de Blondel.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 14 de la Plaça de la
Paeria.

Elements

Les plantes s’ordenen al voltant d’un celobert amb tancaments de forja i escala de marbre
blanc. Cal destacar ambdues façanes, de composició similar. La planta baixa i la planta
entresòl queden emmarcats per un conjunt de balconades que permet identificar el pis
principal, immediatament seguit per un bloc de tres plantes d’habitatges coronat per una
planta àtic i rematat per una rotonda. A més, ambdues façanes es poden dividir en tres
eixos verticals de composició gràcies a la presència de pilastres disposades entre cada
eix d’obertures: el cos central, que aplega tres obertures per planta, flanquejat pels dos
laterals, amb sols una perforació a cada nivell. A la façana de la plaça de la Paeria, tota
ella de pedra, l’accés es produeix per un portal tancat amb porta de forja, custodiat per
quatre columnes que sustenten un entaulament llis i una cornisa motllurada, coronats per
un rellotge entre dos àngels. El principal obre a través de cinc portes balconeres
comunicades amb cinc balcons volats individuals protegits amb balustres als cossos
laterals i de forja al centre. Els tres balcons centrals són d’arc de mig punt motllurat i
carcanyols decorats i els dos laterals són de llinda plana.
A l’avinguda de Blondel, la façana arrebossada i pintada en colors discrets s’aixeca sobre
un basament de pedra buixardada que compren la planta baixa i la planta entresòl. El
principal sobresurt del mur amb una triple tribuna, coronada per una important cornisa
motllurada sobre la que es recolza una balustrada correguda que protegeix la terrassa
comunicada amb la planta primera. En el cos central, de planta primera, segona i tercera,
destaquen els balcons de forja de les dues plantes superiors i les tribunes laterals que les
acompanyen. Seguidament trobem l’àtic assenyalat amb una balustrada custodiada per
gerres esculturades, on s’obren tres portes balconeres de mig punt aixoplugades per una
prominent cornisa, coronada al centre per un frontó triangular amb petites ornamentacions
aplicades. Rematant el conjunt s’aixeca una rotonda de cúpula gallonada revestida amb
rajola ceràmica vidriada blava i groga sobre columnes aparellades, acompanyada per tres
escultures i coronada per un element petri amb esfera.

Ús actual

Locals comercials i oficines

Ús original/altres

Banc

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
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L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de la Plaça de
la Paeria 14, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau R1a2, corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de correcta configuració historicista, el seu interès com a bé
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat comercial i
residencial de la plaça de la Paeria en la primera meitat del segle XX.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bÉns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BANCA LLORENS

117.EA

- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en 1930 entre mitgeres amb façana a l’avinguda de Blodel i a la plaça de la Paeria on es localitza l’entrada-, respon a un projecte historicista que beu de formes d’herència
clàssica, elaborat de Ramon Argilés per tal d’acollir la banca fundada per Magí Llorens,
posteriorment absorbida pel Banco Hispano Americano i que actualment ha donat pas a
locals comercials i d’oficines.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant la primera meitat del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de
cada moment.
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ANTIGA DELEGACIÓ D'HISENDA - SERVEIS MUNICIPALS

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0603

Nº reg/cat.

118.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

118.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis municipals
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici construït dins el primer terç del segle XX. Ampliació d’una planta l’any 1943 i
reformat l’any 1955

Autor/promotor

Marià Gomà Pujades. Arquitecte (ampliació i reformes)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està obert a la plaça de Sant Francesc i té una petita
entrada a l’avinguda de Blondel.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 3 de la
plaça de Sant Francesc.

Elements

Edifici de planta baixa, planta semisoterrani i tres plantes pis amb accés principal des de
la plaça de Sant Francesc, per bé també és accessible per l’avinguda de Blondel. La
diferència de nivell entre ambdues façanes es resol a la planta baixa, mitjançant un
aplacat en marbre que a la plaça Sant Francesc es tradueix en un basament petri fins a
mitja alçada que acull el semisoterrani, mentre que a l’avinguda de Blondel abasta l’alçada
d’una planta. La resta del mur està arrebossat i pintat, per bé que amb una diferència de
tractament entre els panys de mur i el tractament de les pilastres i les cantoneres que
aporta ritme i permet diferenciar tres volums o cossos verticals a cada façana, de la
mateixa manera que ho aconsegueix -sense estridències- la distribució regular de portes i
finestres.
A la planta baixa destaca la porta d’entrada, flanquejada per quatre obertures, coronada
per un frontó triangular amb l’escut de la ciutat i enquadrada per un potent emmarcat, la
qual dóna pas a un ampli distribuïdor que ordena la resta de plantes al voltant de l’escala.
Damunt de la planta baixa s’aixeca la planta noble, amb balcons protegits amb balustrada
de pedra que tanquen les obertures, coronades al seu torn per frontons triangulars.
L’última planta -posterior- es caracteritza per la successió de cornises motllurades i està
coronada per màscares de lleó esculturades, aplicades a l’entaulament del mur a eix amb
cada obertura. El conjunt el corona un ràfec recolzat sobre dentells gruixuts, al seu torn
rematat per un frontó triangular a la façana que dona a la plaça, amb un relleu al·legòric
esculturat en el timpà.

Ús actual

Serveis Municipals

Ús original/altres

Delegació d’Hisenda

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament Comunitari identificat en els plànols amb la Clau SE3 corresponent a
equipament públic Adminiatratiu-proveïment.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(portalada d’accés, encerclament d’obertures, relleus, motllures, frontons, mènsules,
serralleria).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.

1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇAN:
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal.lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE3_Equipament públic Adminitratiu-proveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
classicista, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser exemple de l’activitat econòmica i social esdevinguda a principis
del segle XX a la ciutat de Lleida.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Delegació d’Hisenda, haurà d’incorporar el
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2017

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

Lleida
ANTIGA DELEGACIÓ D'HISENDA - SERVEIS MUNICIPALS

118.EA

que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements historicistes -portalada d’accés, encerclament d’obertures, relleus, motllures,
frontons, mènsules, serralleria- de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais
comunitaris rellevants, vestíbuls, escales i estances- que completen la discreta
monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Robust edifici classicista situat a la cantonada sud-oest de la plaça de Sant Francesc, fou
bastit com a seu de la Delegació d'Hisenda en el primer terç del segle XX, per bé que en
1943 es va encarregar una ampliació a l'arquitecte Marià Gomà Pujades, qui va afegir una
planta i féu altres reformes en 1955. D’aquesta manera, l’edifici resultant -de planta baixa i
tres pisos-, un cop construïda la nova delegació d'Hisenda, el passà a ocupar el Servei de
Gestió Tributària Municipal.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit en el primer terç del segle XX. L’any 1943 se li va afegir una planta i
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l’any 1955 va ser reformat. El seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

119.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

119.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba obert al flanc nord de l'avinguda de Blondel,
aproximadament a la meitat del seu traçat, compartint mitgera amb l'antic Casino Principal.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 20 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

Edifici de planta baixa, planta altell i quatre plantes pis amb la planta baixa i altells ocupats
per locals comercials. L’edifici està exteriorment aplacat en pedra natural, combinada amb
elements motllurats i amb obra arrebossada i pintada del mateix color. Els baixos aplacats en pedra i lleugerament desvirtuats pels tendals dels comerços- presenten una
doble obertura aixoplugada per arcs de mig punt als altells, que dóna pas a una tribuna de
tres plantes, corresponent al cos de vivendes. Aquesta, de planta sinuosa, presenta tres
obertures a la seva part frontal, separades entre elles per tres panells amb relleus
vegetals i volutes a nivell de cada forjat. Cada pis presenta tres obertures a la part frontal
de la tribuna, una de central, més ample, flanquejada per dues demés esveltes que
connecten amb les que perforen els laterals de la tribuna. Totes les obertures presenten
en els brancals agrupacions de tres osques que hom relaciona amb l’arquitectura de
Francesc de Paula Morera. Val a dir que les dues plantes superiors són de major alçada,
essent la central la que rep un tracte de protagonista, senzillament aconseguit per una
divisió en dos a la part alta de les finestres laterals. La tribuna és coronada per una potent
cornisa, amb un medalló oval envoltat de prominents volutes, que dóna pas a una
balconada tancada per la mateixa balustrada que s'aprecia al terrat. A aquest balcó s'hi
obren dues portes balconeres que difícilment s'aprecien des del carrer, coronades per un
notable ràfec que sustenta la balustrada de tancament del terrat, en dos trams
assenyalats per tres pilars rematats per tres esferes de pedra.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’avinguda
de Blondel 20, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins de l’eclecticisme barroquitzant beaux-arts, la
seva principal aportació patrimonial rau a reforçar el frontis de façanes
l’avinguda de Blondel dotant aquest tram de certa monumentalitat.
Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu valor
patrimonial rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat residencial i
comercial en ell desenvolupada, i exponent dels trets estilístics del seu
llenguatge formal.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Blondel 20,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres obert a l'avinguda de Blondel, fou bastit durant el primer terç del
segle XX emprant recursos formals de caire historicista, reinventant alguns elements
d'origen clàssic.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant el primer terç del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de
cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

120.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Blondel, 42
Carrer Major, 33
Coordenades UTM x = 302134
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609607
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2298808CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

120.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

120.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primeres dècades del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba obert al flanc nord de l'avinguda de Blondel,
aproximadament a la meitat del seu traçat, compartint mitgera amb l'antic Casino Principal.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 42 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

Estret edifici entre mitgeres bastit en una parcel·la que s'obre tant al carrer Major com a
l'avinguda de Blondel, destaca especialment aquesta darrera façana. La successió de
cornises i altres recursos utilitzats permet identificar tres nivells diferenciats: la planta
baixa i la primera planta -comerços-, el volum de vivendes -de quatre plantes d'alçada- i el
coronament de l'immoble, element de gran singularitat.
El primer volum -lleugerament desvirtuat per la presència del tendal del comerç que acullve definit pels dos arcs de mig punt de la primera planta, els quals aixopluguen dues
portes balconeres que s'obren a dos balcons de planta corba i barana amb detalls de
forja. Del volum de vivendes en destaca especialment la tribuna de la segona planta, que
ocupa tot l'ample de façana i que és corresposta a les plantes superiors per dues línies de
portes balconeres, obertes a balcons correguts. La tribuna és de planta sinuosa, i
presenta una gran finestra frontal i dues de laterals, separades per pilastres encoixinades,
protegides per baranes metàl·liques i -la central- custodiada per dues columnes llises de
capitell compost altament estilitzat, que sustenten un entaulament de fris eixamplat,
coronat per una cornisa corbada al centre, on dues volutes flanquegen un monograma on
es llegeixen les inicials RCRAU. Tot aquest conjunt esdevé la llosana del balcó corregut
amb balustrada de la tercera planta, l'inici de l'esquema que presenten les plantes
superiors a nivell de façana, tot i que a les plantes superiors les balconades són
metàl·liques, amb detalls de forja. Totes les portes presenten un emmarcament senzill i
llinda plana decorada amb relleus entre mènsules que sustenten els balcons superiors,
que a l'última planta esdevenen el fris de mènsules que sustenta el ràfec, preludi del
coronament. Aquest, en forma de teulat de gran pendent revestit de pissarra, destaca
especialment per la presència de dues mansardes composades amb obertura d’arc de
mig punt, situades a eix amb els balcons de les plantes inferiors. Aquest coronament és
un exemple pràcticament únic entre el corpus d'edificis de l'època.
Per la seva banda, la façana posterior -oberta al carrer Major- acull l’accés a les vivendes i
presenta una composició similar a la de la façana a l’avinguda de Blondel, per bé que
notablement més continguda. D’aquesta manera, en aquest cas també s’observen dos
volums clarament diferenciables tant per l’ús com pels materials emprats. En primer lloc
els baixos, amb aplacat ceràmic al mur, estan ocupats per locals comercials, acompanyats
al flanc occidental de la façana per l’entrada a les vivendes, ambdós situats en un pla
endarrerit respecte el pla de façana. En segon lloc i immediatament damunt seu s’eleva el
volum de vivendes, de quatre plantes d’alçada. Aquest és bastit en obra arrebossada i
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pintada, combinant el tractament a imitació de la pedra buixardada pintada de blanc i el
tractament llis i pintat de color crema als marcs de les obertures i al marc que envolta tot
el mur. Cadascuna de les plantes es tradueix exteriorment en un balcó corregut amb
barana de forja de motius vegetals i animalístics estilitzats, al qual s’hi obren dues portes
balconeres per planta, on cal destacar el tractament del llindar i de les mènsules que
custodien cadascuna de les obertures i alhora sustenten la llosana del balcó de la planta
superior, totes elles decorades amb motius vegetals força estilitzats, lleugerament
diferents entre la primera planta i la resta d’alçades i col·laborant en la generació d’un
continu formal i cromàtic entre la successió de llosanes i la prominent cornisa que remata
la construcció.
Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’avinguda
de Blondel 42, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
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1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
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on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins de l’eclecticisme barroquitzant beaux-arts, la
seva principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes del
carrer Major i l’avinguda de Blondel dotant aquests trams de certa
monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Blondel 42,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, motllurat i forja existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que
la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
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Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Estret edifici entre mitgeres bastit a les primeres dècades del segle XX en una parcel·la
que s'obre tant al carrer Major com a l'avinguda de Blondel, destaca especialment aquesta
darrera façana. Elaborada amb obra arrebossada i pintada de color trencat, presenta
detalls en pedra i forja, i arran de l'ús lliure -proper a l'eclecticisme- de diversos elements
arquitectònics d'origen clàssic, podem apropar l'arquitectura d'aquest edifici vers un cert
historicisme de regust estilístic beaux-arts.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant les primeres dècades del segle XX, s’ha anat adaptant a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Major, 29
Avinguda de Blondel, 36
Coordenades UTM x = 302151
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609623
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2298810CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

121.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Darrer terç del segle XIX

Autor/promotor

Julio de Saracíbar. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és practicable tant per l'avinguda de Blondel (núm. 36)
com pel carrer Major (a través del número 29).

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 36 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

Edifici de planta baixa ocupada per comerços i quatre plantes d’habitatges, està construït
principalment amb maó i pedra, i presenta balcons protegits amb barana de forja. A la
segona meitat del segle XX el terrat es reconvertí en un àtic amb tancaments d’alumini.
La façana de Blondel és la més vistosa. De pedra amb segments de maó vist, l’absència
de voladissos cedeix el protagonisme a la successió en alçada de triples arcs de diverses
tipologies. La planta baixa, poc apreciable pel tendal del comerç, presenta una triple
arcada de mig punt, tancada per un aparador de vidre que deixa a la vista un altell de
fusta, proper a les propostes art déco dels anys 30. La primera planta és de pell llisa,
només perforada per tres arcs de ferradura amb balcons no sobresortits, als quals els
segueixen dues plantes amb triples arcs ogivals amb traceries cegades sobre fines
columnes, molt desvirtuades pels tancaments i persianes, però on en destaquen les
mènsules dels carcanyols, vegetals a una planta i en forma de rostres humans a la
següent, les quals coincideixen amb les bases de les columnes de cada planta. A la
darrera planta, sobre parelles de fines columnes, s’hi obren tres finestres geminades d’arc
ogival sense mainell, i als carcanyols -de maó- discorren arcuacions ogivals cegues que
arrenquen en mènsules de rostres humans i fantàstics, suport d’un voladís força gruixut
que dóna pas al terrat reconvertit en àtic de manera molt poc afortunada.
La façana del carrer Major és sensiblement més homogènia i continguda, car els elements
emprats són de base clàssica. Tot i presentar la mateixa composició, el mur és
íntegrament de maó vist, per bé que presenta elements singularitzats en pedra i baranes
de forja. A nivell horitzontal es diferencien els baixos de la resta de plantes, pràcticament
iguals entre elles gràcies al tractament diferenciat del mur. Així doncs, els arcs rebaixats
de la planta baixa -també dividida en dos per un altell- són parcialment ocultats pel tendal i
l’aparador de vidre del comerç que l’ocupa; mentre que la resta de plantes presenten tres
portes balconeres d’arc rebaixat cadascuna, amb el marc de pedra encoixinada i amb la
clau treballada com una mènsula. Aquestes s’obren a un balcó corregut de forja -a la
primera planta- i a tres balcons individuals d’idèntic dissenya a la resta, els quals no
sobresurten del mur a l’última planta, separada de les anteriors per un ràfec i coronada
per un gruixut voladís.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’avinguda
de Blondel 36, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins de l’historicisme medieval, la seva principal
aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes del carrer Major i
l’avinguda de Blondel dotant aquests trams de certa monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Blondel 36,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat i motllurat existent, així com els elements ornamentals i de base historicista (arcs
ogivals i de mig punt, capitells i pilarets); La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una
nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres projectat per Julio de Saracíbar i bastit al darrer terç del segle XIX,
es pot considerar un immoble historicista en tant que revisa i utilitza elements
arquitectònics medievals per resoldre les façanes, obertes al carrer Major i a l’avinguda de
Blondel. L’edifici, amb baixos ocupats per comerços i quatre plantes d’habitatges, és
principalment de maó i pedra, amb balcons de forja; i a la segona meitat del segle XX el
terrat es reconvertí en un àtic amb tancaments d’alumini.
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Actuacions finca

Edifici bastit durant el darrer terç del segle XIX, s’ha anat adaptant a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Centre Històric
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Carrer Major, 31
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;

Número
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Entorn protecció
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Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2298809CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0717

Nº reg/cat.

122.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis municipals
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici construït l’any 1920

Autor/promotor

Gili i Salvat. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici presenta façana al carrer Major -enfront la Costa del Jan- i
a l'avinguda de Blondel -lleugerament a l'est de la passarel·la del Liceu Escolar-.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 31 del
carrer Major.

Elements

Ambdues façanes són d’obra arrebossada i pintada en colors clars i tonalitats grises,
combinada amb elements de pedra. Les dues façanes són accessibles i de planta baixa i
dos pisos i ambdues plantes estan interiorment enllaçades a través d’una majestuosa
escala de fusta. Les dos façanes presenten característiques comunes, com són la
composició general, les portes de forja, la tribuna de la primera planta o la ubicació de les
entrades als extrems de cada façana, essent les de l’esquerra singularitzades per un
emmarcament arquitectònic destacat coronat al seu torn per un remat de perfil corb amb
l’escut de Lleida i les inicials de l’entitat, CP -Casino Principal.
Pel que fa a la façana de Blondel, els baixos -antic restaurant La Rada- estan reformats i
habilitats des de 1994 com a sala d’exposicions -antiga Sala Cristòfol, projectada per
Eugènia Rodríguez-, per bé que la distribució d’obertures concorda amb la distribució
general de les perforacions de la façana i la pèrgola de formigó s’hi integra correctament.
Les dues plantes superiors són definides pels balcons de forja i les portes balconeres amb
marcs motllurats que s’hi obren. Destaca la tribuna sobre potents mènsules bastida de la
primera planta, projectada per Marià Gomà en 1944. Aquesta genera un lleuger
retranqueig al balcó corregut de la planta superior, flanquejat per altres balcons
individuals, que als extrems no sobresurten del pla del mur. Tanmateix, totes les portes
balconeres d’aquesta planta estan coronades per un òcul amb garlandes que dóna pas a
un ràfec prominent, preludi del terrat que corona l’immoble, evidenciat exteriorment per
una sèrie de remats en forma d’esfera i pel remat més singlar situat a eix amb la porta
d’accés.
La façana del carrer Major acull l’accés al museu provisional i als serveis municipals de
turisme mitjançant una porta a cada extrem del mur. La principal -del museu i oficines
municipals- està singularitzada entre pilastres, la precedeix una escala i la corona un
entaulament sobre mènsules flanquejant un panell llis emmarcat amb oves. Sobre un fris
de dentells s’obre una finestra que respecta la composició de la primera planta, articulada
per un balcó corregut, de forja sobre mènsules semicirculars amb dentells i garlandes, al
qual s’obren cinc portes balconeres sota arcs de mig punt, amb finestres de disseny
elegant, que a la segona planta esdevenen finestres de llinda plana, precedides per una
sèrie de garlandes als carcanyols dels arcs inferiors. Coronant la façana i acompanyant el
mur del terrat a eix amb l’accés, s’aixeca frontó semicircular, també decorat amb dentells,
on s’hi identifica un òcul amb garlandes com els de la façana de Blondel.
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Adminiatratiu-proveïment identificat en els plànols amb la Clau SE3.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la rehabilitació corresponent a la Sala Cristòfol.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, , especialment integrant la rehabilitació corresponent
a la Sala Cristòfol, que configurin la formalització de la façana en relació amb els panys
plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que
excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(elements de coronament i ornamentació, encerclament d’obertures, relleus, motllures,
columnes, pilastres, mènsules, cornises, serralleria, tribuna a la banqueta, fusteria original
de fusta, i obertures en planta baixa, accés a sala d’art).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, saló, i unitats funcionals d’accés,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, especialment integrant
la rehabilitació corresponent a la Sala Cristòfol.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASINO PRINCIPAL

122.EA

1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE3_Equipament públic Administratiu-proveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una singular expressió
classicista, una part important del seu valor patrimonial també rau en el
fet de ser exemple de l’activitat econòmica i social esdevinguda a principis
del segle XX a la ciutat de Lleida.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Casino Principal, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASINO PRINCIPAL

122.EA

que s’esdevingui del tot necessari i justificat actuar de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements historicistes -elements de coronament i ornamentació, encerclament
d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, cornises, serralleria, tribuna
a la banqueta, fusteria original de fusta, i obertures en planta baixa, accés a sala d’art- de
gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants, vestíbuls,
escales, saló i estances- que completen la discreta monumentalitat del conjunt,
especialment integrant la rehabilitació corresponent a la Sala Cristòfol.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre
les façanes o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en 1920 d’acord amb un projecte classicista barroquitzant de Gili i Salvat, és un
edifici entre mitgeres amb façana al carrer Major i a l’avinguda Blondel que antigament
acollia el Casino Principal però que actualment -reformat i adequat- és la seu de diversos
serveis municipals i l’emplaçament provisional del Museu Morera.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit l’any 1920. en el primer terç del segle XX. El seu interior s’ha anat
modificant per adaptar-se a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric
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Carrer Major, 39
Avinguda de Blondel, 48
Coordenades UTM x = 302105
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609585
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2298805CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

123.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és practicable tant per la façana oberta al número 39 del
carrer Major com per la façana oberta al número 48 de l'avinguda de Blondel.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 39 del carrer Major.

Elements

Immoble entre mitgeres, té la façana principal oberta a l'avinguda de Blondel, per bé que
també s'obre al carrer Major, on es localitza l'entrada a les plantes superiors. L'immoble,
actualment sols ocupat pels comerços dels baixos -que ocupen alguna planta superior
com a magatzem- resol la diferència de cota entre ambdues façanes perdent una alçada
al flanc del carrer Major, on la façana no presenta elements destacables més enllà dels
baixos deformats per la presència dels comerços i els balcons correguts amb barana de
forja existents a cada planta. D'aquesta manera, l'edifici -íntegrament bastit en obra
arrebossada i pintada en colors terra- presenta baixos i altell de doble alçada a Blondel que al carrer Major queden reduïts exclusivament a baixos-, i un cos de tres plantes
d'alçada coronat per un terrat. La construcció d'aquest immoble cal situar-la al voltant del
primer terç del segle XX.
A la façana principal, el tractament diferenciat dels materials de la façana genera dos
àmbits clarament diferenciats. Per una banda s'aixequen els locals comercials -baixos i
altell-, definits per dos arcs de mig punt d'alçada considerable i amb ornamentacions amb
motius vegetals i motllurades, que aporten esveltesa al conjunt i que s'obren en un pany
de mur treballat en forma de grans filades amb osques intermèdies. Les alçades
destinades a vivenda les trobem rere una façana de tractament llis. Aquest àmbit té com a
protagonista la tribuna de la primera planta: de traçat mixtilini i perforada amb una profusió
d'esveltes finestres, la corona un medalló entre volutes motllurades i garlandes, i sobre
seu s'obre un balcó corregut amb barana d'obra i tres portes balconeres, custodiades per
dues petites finestres. El volum de vivendes és coronat per la darrera planta, on s'hi obren
cinc obertures d'arc de mig punt, flanquejades per robustes pilastres en contrast cromàtic.
Les tres obertures centrals són portes balconeres, i s'obren a un interessant balcó
corregut amb barana de forja. Immediatament damunt seu, un fris de mènsules
discretament motllurades sustenta la prominent cornisa que corona l'immoble, sobre la
qual es localitza el terrat, tancat amb una barana de balustrada estilitzada.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer Major
39, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
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eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric).

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

A més de la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta
configuració eclèctica de base classicista, una part important del seu valor
patrimonial rau en oferir una sòbria monumentalitat que remarca els frontis
de façanes de l’avinguda de Blondel i del carrer Major en els que s’integra.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer Major 39, haurà
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d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER MAJOR, 39

123.EA

* Elements particulars destacables del bé catalogat
Tots aquells que constitueixen l’estructura i la configuració de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La construcció d'aquest immoble -que empra recursos arquitectònics diversos de manera
eclèctica i continguda a la vegada- cal situar-la al voltant del primer terç del segle XX.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant el primer terç del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de
cada moment.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

124.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1881

Parcel.la

Accés sense dificultats. L’edifici articula la cantonada formada pels carrers Major, de
Cavallers i per l’avinguda de Blondel, essent practicable pel primer i l’últim, respectivament.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 43 del carrer Major.

Elements

Edifici de considerables dimensions, de planta baixa, altell, tres plantes pis i terrat, fou
bastit en pedra i obra arrebossada i pintada en colors terra en 1881, segons resta la
inscripció del centre de la façana del carrer Major. Per tal de salvar el desnivell existent
entre la façana del carrer Major i la de l’avinguda de Blondel, la planta baixa d’aquesta
façana esdevé semisoterrani a mesura que s’ascendeix pel carrer de Cavallers.
La façana del carrer Major presenta tres obertures per planta, essent la de la planta baixa i
l’altell un triple arc de mig punt amb decoracions vegetals contingudes; mentre que a les
plantes pis s’obren tres balcons individuals per planta, amb llosa volada i barana de forja,
als quals obren portes balconeres de marc motllurat i llinda plana. Cal destacar els
medallons existents a l’espai entre les obertures de la primera planta.
Per una altra banda, la façana lateral presenta la mateixa configuració que la façana
anterior, per bé que no és una façana accessible i sols la obertura més propera al carrer
major és practicable i acabada amb arc de mig punt. En aquest cas, la façana es
caracteritza per integrar un semisoterrani de pedra aplacada que esdevé planta baixa a la
façana de Blondel, acompanyat per tres línies de balcons sobresortits disposades
rítmicament i acompanyades per balcons no sobresortits a la resta d’obertures. La façana
oberta a Blondel presenta una composició en sintonia amb la de la façana del carrer
Major, tot i estar lleugerament desvirtuada per la presència dels reclams dels negocis que
ocupen l’edifici. En aquest cas els baixos corresponen al soterrani generat per salvar el
desnivell entre els carrers, completament aplacats en pedra, perforats per quatre
obertures; mentre que al volum immediatament superior s’obren balcons individuals excepte el central que és corregut- amb les portes balconeres custodiades per arcs
mixtilinis i coronades pel que a la resta de façanes correspon als altells. Les plantes
superiors presenten quatre obertures per planta, amb balcons de llosa volada a la parella
central, la qual és flanquejada a cada planta per parelles de balconades.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer Major
43, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
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eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històri).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Ultra la seva qualitat intrínseca, una part molt important del seu valor
patrimonial rau en oferir una sòbria monumentalitat que remarca la
rellevant cruïlla dels carrers Major i de Cavallers, i la cantonada d’aquesta
amb l’avinguda de Blondel, on clou un tram molt significatiu del frontis de
façanes de la Banqueta.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
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Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges del carrer Major 43, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, elements singulars de pedra i baranes de forja.; La conservació tindrà cura del
bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La construcció d'aquest immoble -que empra recursos arquitectònics diversos de manera
eclèctica i continguda a la vegada- cal situar-la al voltant del primer terç del segle XX.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1881, segons resta la inscripció del centre de la façana del carrer Major,
s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d’interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1015

Nº reg/cat.

125.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici construït durant el primer terç del segle XX. Encàrrec de l’any 1922

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte / Ramon Montull. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L’edifici es troba al flanc sud del tram occidental del carrer Major

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 51 del
carrer Major.

Elements

Edifici entre mitgeres de planta baixa, ocupada per locals comercials i quatre plantes pis
destinades a vivendes. Els baixos presenten una imatge molt més contemporània que la
resta de l’edifici, fruit d’una molt probable modificació durant aquestes últimes dècades.
Aquest basament es diferencia clarament de la resta de l’edifici tant pel que fa a la
distribució de les obertures -una gran porta central acompanyada de dos aparadors als
quals cal afegir una porta de menors dimensions a l’extrem occidental de la façana- com
pels acabats que presenta, aplacats en pedra rosada. La planta baixa està coronada per
una visera de formigó de poca volada, sobre la qual recolza un aparell d’aire condicionat
en un dels seus extrems.
La primera planta presenta dos balcons individuals de perímetre corb, tancats amb
balustrada, que flanquegen un balcó corregut de perímetre rectangular, tancat amb la
mateixa balustrada, on s’hi obren dues portes balconeres independents. La segona planta
presenta una tribuna que ocupa tot l’ample de façana, la qual obre a través d’esvelts
finestrals que flanquegen quatre obertures de majors dimensions, amb tancaments de
fusta i barana metàl·lica. El coronament de la tribuna, en forma de balcó corregut amb
barana metàl·lica, correspon a la tercera planta, on s’hi obren quatre portes balconeres,
que concorden amb les quatre portes balconeres de la última planta, obertes a un balcó
corregut de perímetre rectangular i barana de forja.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Montull i el seu
entorn més proper, com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins de l’eclecticisme barroquitzant beaux-arts, la
seva principal aportació patrimonial rau a reforçar el frontis de façanes del
carrer Major i l’avinguda de Blondel dotant aquests trams de certa
monumentalitat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga casa Montull, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
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poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
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l’estucat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga Casa Montull és fruit d’un projecte de Francesc de Paula Morera i Gatell, que
l’any 1922 rebé l’encàrrec per part de Ramon Montull, i que es podria incloure en una
arquitectura de caire modernista certament contingut.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit durant el primer terç del segle XX. El seu interior s’ha anat
modificant per adaptar-se a les necessitats de cada moment. La planta baixa ha estat
modificada, de manera que el seu tractament no ajuda a tenir una lectura conjunta de
l’immoble.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Major, 53
cantonada C. Alcalde Mestre i Av. de Blondel
Coordenades UTM x = 302034
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609538
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2197905CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1014

Nº reg/cat.

126.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Edifici acabat de construir l’any 1919

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer Major i l'avinguda
Blondel, a través del carrer de l'alcalde Mestre.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 53 del
carrer Major.

Elements

Edifici en cantonera, de planta baixa ocupada per locals comercials, planta entresòl i
quatre plantes pis. Llur successió de tractaments diferenciats permet establir tres nivell
diferents. Els baixos i la planta entresòl estan arrebossats en forma de filades amb grans
osques horitzontals. A les tres façanes, els baixos estan sensiblement deformats per la
presència dels comerços, i la planta entresòl obre a través d’un conjunt de balcons
rítmicament distribuïts, amb portes balconeres custodiades per arcs rebaixats i baranes de
ferro mínimament sobresortides del mur. Al damunt s’aixeca un cos de tres plantes, definit
per l’arrebossat llis i per les dues tribunes dels extrems de la façana de l’avinguda de
Blondel, de dues plantes d’alçada separades per cornisa motllurada i coronades per
balcons amb balustrada. A cada planta de les tribunes s’hi obre un triple finestral, mentre
que als balcons del quart pis apareixen dues portes balconeres d’idèntica configuració que
les parelles de balcons que, a cada planta, s’obren entre les tribunes i sobresurten
lleugerament del mur: aixoplugats per un arc rebaixat, amb la clau motllurada en forma de
medalló. La planta quarta obre a través d’un conjunt de portes balconeres d’arc de mig
punt amb clau sobresortida i motllurada amb elements vegetals, que comuniquen amb un
balcó corregut perimetral a tot l’edifici, protegit amb balustrada i recolzat sobre potents
mènsules esculturades en pedra. L’edifici queda coronat per un ràfec motllurat amb un joc
de mènsules i frisos d’oves i permòdols.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del Carrer
Major 53 i el seu entorn més proper, com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i
en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

A més de la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta
configuració modernista, una part important del seu valor patrimonial rau
en oferir una sòbria monumentalitat a la cantonada d’aquest cèntric punt de
la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges al Carrer Major 53, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
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transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, motllurat i barbacanes existents.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Potent bloc que estableix una interessant relació amb l’antic casal de Joventut
Republicana, bastit a la cantonada contigua. De configuració homogènia, amb els baixos
ocupats per comerços i cinc plantes d’habitatges, beu dels preceptes clàssics des d’una
perspectiva historicista i sembla aixecar-se sobre part d’estructures anteriors, car encara
es conserva part d’un arc apuntat en pedra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit l’any 1919, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Blondel, 15

Coordenades UTM x = 302005
y = 4609463

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2196206CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

127.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

127.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba obert a l'avinguda de Blondel, pràcticament a
l'alçada de la seva intersecció amb el carrer de la Vila de Foix

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 15 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

Edifici entre mitgeres de planta baixa i cinc plantes pis amb la façana oberta a l'avinguda
de Blondel, fou bastit en la primera meitat segle XX en obra arrebossada i pintada en tons
clars, combinada amb elements singulars de pedra i tot introduint ítems de base clàssica
en punts determinats de la façana, la qual presenta tres nivells diferenciables que, al seu
torn, perforen tres obertures per planta -la central doble-.
La planta baixa, de doble alçada, esta`ocupada per locals comercials i obre a través de
tres portals d’arc de mig punt, essent el central, el portal d’accés als habitatges. El
parament de la planta baixa presenta un arrebossat motllurat en forma de fileres amb
grans osques horitzontals construït sobre un basament o arrambador de pedra.
Sobre unes prominents mènsules s'obre una triple balconada de planta semicircular
protegida amb balustrada, inici del primer nivell o cos de vivendes, de dues plantes
d'alçada. La planta primera obre a través de tres portes balconeres custodiades per dos
frontons triangulars que flanquegen el frontó corb de la porta central, rematat per un sobri
element escultòric entre motius vegetals. A la planta segona les obertures són finestres de
disseny senzill -doble la central-, d’arc de mig punt, com les de la resta de plantes. Aquest
primer cos o volum, a més, presenta quatre pilastres acanalades amb capitells de volutes
que separen les obertures d'ambdues plantes i condueixen la vista vers el darrer volum de
vivendes. Aquest segon nivell d’habitatges està format per tres plantes pis amb la mateixa
composició d'obertures, per bé que la primera planta presenta un balcó corregut amb
balustrada; mentre que les dues restants presenten tres balcons individuals amb barana
de forja sobre una gruixuda llosana recolzada en mènsules que, a la darrera planta, es
desplacen per ocupar per parelles els espais entre balcons i esdevenen l'arrencada de
parelles de columnes adossades amb capitells de volutes. El conjunt de l'immoble és
coronat per un potent entaulament, que sustenta un fris de mènsules i una prominent
cornisa, que al centre esdevé un frontó triangular, essent tot aquest gruix el tancament del
terrat que s'intueix just al seu darrere.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE BLONDEL, 15

127.EA

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’Avinguda
de Blondel 15, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons de l’eclecticisme clàssic, la
seva principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes
d’aquest tram de l’avinguda de Blondel dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Blondel 15,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, motllurat i pedra esculturada existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a la primera meitat del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE BLONDEL, 15

127.EA

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

128.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

128.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primers anys del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud de l'avinguda de Blondel,
pràcticament enfront de la seva intersecció amb el carrer de la vila de Foix.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 17 de l’avinguda de
Blondel.

Elements

Edifici de planta baixa i altell, ocupats per comerços i tres plantes de vivendes, bastit en
maçoneria arrebossada i pintada en tons crema i amb detalls en pedra, amb façana oberta
a l’avinguda de Blondel.
L’edifici s’ordena al voltant d’una escala central, i gràcies a les pilastres de centre motllurat
que recorren la façana de dalt a baix, es poden identificar tres volums a nivell vertical,
essent els dos laterals simètrics entre ells i el central definit i coronat per un frontó de perfil
mixtilini. A més, a nivell horitzontal es poden identificar dos cossos o volums, separats per
la cornisa establerta a nivell del forjat del sostre de la planta altell. El nivell inferior
comprèn la planta baixa i altell, mentre que el segon nivell el formen la resta d’alçades. Els
baixos presenten una triple obertura accessible emmarcada per les bases
sobredimensionades de les pilastres, que arrenquen a la imposta dels arcs de mig punt
lleugerament motllurats que s’obren a l’altell, aixoplugant uns balcons no sobresortits del
pla del mur. Per la seva banda, la composició del cos de vivendes, de tres plantes, varia a
nivell vertical: els dos volums laterals presenten balcons sobresortits amb portes
balconeres de llinda plana a les dues primeres plantes i d’arc de mig punt a la planta
tercera. Aquests són coronats per un fris llis amb una doble mènsula situada sobre cada
pilastra de façana, que al seu torn, sustenta un entaulament llis. Pel que fa al cos central,
aquest es caracteritza per l’absència de balcons, substituïts per dues plantes de finestres
de llinda plana amb dues columnes intermèdies, les quals precedeixen la finestra serliana
de l’última planta, coronada pel frontó ja mencionat, amb un òcul de marc motllurat
lleugerament corb obert al centre, alineat amb el ràfec de la teulada.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges de l’Avinguda
de Blondel 17, i el seu entorn més proper com a sòl urbà especialitzat en activitats
terciàries i en l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls,escales, patis, celoberts i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons de l’historicisme clàssic, la seva
principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes
d’aquest tram de l’avinguda de Blondel dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Blondel 17,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
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el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, motllurat i elements ornamentals existents.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici aixecat entre mitgeres durant els primers anys del segle XX d’acord amb les
propostes de l’arquitectura historicista monumental de base clàssica.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0609

Nº reg/cat.

129.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

129.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Seu d'un partit polític
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1936

Autor/promotor

Font. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud de l'avinguda de Blondel, poc
després de la seva intersecció amb el carrer de la Vila de Foix i abans d'arribar a l'edifici
de l'antic Banc d'Espanya.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 19 de
l’avinguda de Blondel.

Elements

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. La construcció combina la pedra
aplacada a l’arrambador de la planta baixa i la fàbrica arrebossada i pintada en tons terra
a la resta del mur. No obstant, el balcó de la planta noble, la successió de ràfecs del
coronament i el tractament diferenciat de l’arrebossat del mur assenyalen tres volums
diferents a nivell horitzontal; mentre que la disposició homogènia de les perforacions,
combinada amb els arcs de mig punt que les custodien, aporta simetria a l’edifici i
condueix la vista cap a les plantes superiors d’un edifici que actualment és la seu d’un
partit polític, però que originalment acollí la Cambra de la Propietat Urbana.
L’accés es produeix a través d’un portal d’arc de mig punt situat en el centre de la planta
baixa i custodiat per una finestra d’arc de mig punt a cada banda coronades per medallons
entre decoracions vegetals amb la inscripció “Año” i “1936”. La porta està coronada per un
escut llis. Les tres obertures estan protegides amb enreixat de forja.
Quatre mènsules sobredimensionades esculturades en pedra, suporten el balcó corregut
de la primera planta, que combina pedra i forja i al qual s’obren tres portes balconeres de
llinda plana amb el marc motllurat a mode d’arc de llinda, coronat per un fris de motius
vegetals i medallons al centre i, immediatament al damunt, s’obren tres finestres d’arc de
mig punt, la traducció a nivell de façana de la segona planta. Les tres parelles de finestres
les separen quatre columnes de capitell corinti, les quals sustenten un entaulament que, a
eix amb les obertures, esdevé una triple arcada de mig punt. A la part alta del parament,
quatre parelles de mènsules sustenten un sobri entaulament sobre el qual s’aixeca el
remat de la construcció a la seva part central: dues volutes estilitzades i decoració vegetal
diversa acullen un medalló amb l’escut de la ciutat, flanquejat als extrems de la façana per
remats d’una sola voluta estilitzada cadascun. Entre aquest coronament i les obertures de
la planta inferior apareixen les lletres metàl·liques de la seu del partit polític allotjat a
l’edifici.

Ús actual

Seu del PSC

Ús original/altres

Cambra de la propietat Urbana

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Cambra de la Propietat
Urbana i el seu entorn més proper, com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en
l’ús eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls,escales, patis, celoberts i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

A més de la seva qualitat intrínseca com a element d’una correcta
configuració historicista, una part important del seu valor patrimonial rau en
oferir una sòbria monumentalitat en aquest tram d’avinguda.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Cambra de la Propietat Urbana, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra vista i l’aplacat existent; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici de planta baixa i dos pisos entre mitgeres amb façana a l’avinguda de Blondel, fou
bastit en 1936 seguint un projecte de l’arquitecte Font, que cal emmarcar dins un
pensament historicista, amb pervivència de les formes clàssiques en arquitectura i sòbria
ornamentació vegetal.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici va ser bastit l’any 1936, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0608

Nº reg/cat.

130.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Oficines i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat segle XX. Remunta l’any 1948

Autor/promotor

Lluís Domènech i Torres. Arquitecte (Remunta 1948)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana oberta a l'avinguda de Blondel, pràcticament
enfront de la seva intersecció amb el carrer de la vila de Foix.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 19 de
l’avinguda de Blondel.

Elements

Edifici de planta baixa ocupada per comerços i tres plantes pis ocupades per oficines. De
façana harmònica, presenta una configuració en tres nivells o cossos verticals, entre els
quals destaca el central, lleugerament avançat respecte el pla del mur i rematat amb un
frontó. A planta baixa l’accés a les plantes superiors es produeix per un portal central
flanquejat per dos portals de les mateixes característiques, de llinda plana amb motllurat
perimetral. Damunt les portes discorre una cornisa sobre la qual s’aixeca el cos de dues
plantes amb tres finestres a cada nivell, unides verticalment per uns panells llisos
motllurats. Aquest bloc, amb el cos central singularitzat per dues pilastres de fust acanalat
i capitells de volutes dóna pas, a través d’un entaulament llis amb una remarcable cornisa
sobre mènsules estilitzades, a la planta àtic, d’idèntica composició que les plantes
precedents. El cos central el singularitzen dues parelles de pilastres, i dues més
assenyalen els límits de la façana. L’àtic el corona una sòbria cornisa, interrompuda a la
seva part central per un coronament de timpà piramidal de sobri disseny.

Ús actual

Oficines i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Edifici de FECSA

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antic Edifici F.E.C.S.A. i el seu
entorn més proper, com a sòl urbà especialitzat en activitats terciàries i en l’ús
eminentment comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2_ Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de pedra, serralleria, maó i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls,escales, patis, celoberts i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R1a2) corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons classicistes, la seva principal
aportació patrimonial rau a reforçar el frontis de façanes d’aquest tram de
l’avinguda de Blondel dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Edifici F.E.C.S.A, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
pedra vista i les motllures i elements ornamentals existents.; La conservació tindrà cura
del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre
o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI FECSA

130.EA

essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Originàriament seu de les oficines de F.E.C.S.A, és un edifici entre mitgeres amb façana
de pedra oberta a Blondel, encara avui ocupat per oficines. La seva construcció presenta
una configuració de llenguatge arquitectònic historicista, corresponent a la primera meitat
del segle XX, i consta que en 1948 s’hi afegí una planta sota projecte de Lluís Domènech
Torres.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici bastit a la primera meitat del segle XX, el seu interior s’ha anat modificant per
adaptar-se a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0607

Nº reg/cat.

131.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Delegació provincial d’hisenda
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1935-36

Autor/promotor

Luis Menéndez Pidal Álvarez. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. Amb la façana oberta a l'avinguda de Blondel, l'edifici capça l'illa
de cases emmarcada per l'avinguda de Blondel, l'avinguda de Madrid i el carrer de
Saracíbar

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del número 23 de
l’avinguda de Blondel, ocupant la cantonada de l’avinguda de Madrid, el carrer de
Saracíbar i l’avinguda de Blondel.

Elements

L’edifici -exteriorment de pedra, combinada amb reixes i balcons metàl·lics- plasma un
pensament arquitectònic proper a recuperar formes de base clàssica amb gran severitat i
rigor compositiu. El componen un semisoterrani -que allotjava la caixa forta- traduït
exteriorment com un basament amb finestres apaïsades i reixades, sobre el qual s’aixeca
una planta baixa d’altura considerable, que a la façana principal precedeixen les escales
que condueixen a la porta d’entrada, flanquejada per dues finestres allargades i reixades.
Immediatament al damunt arrenca un cos de dues plantes, singularitzades per quatre
columnes de fust acanalat i capitells de volutes que també delimiten el cos central de
l’edifici, lleugerament sobresortit del pla del mur. Les columnes sustenten un entaulament
que acull una llosa de marbre on encara es pot llegir, en lletres metàl·liques, el nom del
banc, el qual precedeix una cornisa que no oculta el discret cos cúbic del capdamunt de
l’edifici: uns dipòsits d’aigua, que permetien inundar el soterrani en cas d’amenaça per als
cabals dipositats. Pel que fa a les altres dues façanes, la de Saracíbar -amb la mateixa
configuració que la principal, sense protagonismes- no és accessible, però en destaca la
fornícula -actualment buida- coronada amb un panell llis i oberta entre les finestres del
bloc superior del cos de la façana principal, lleugerament sobresortit del pla del mur. Per
la seva banda, la façana posterior presenta una composició similar a la resta, llur
diferència radica en la resolució de la planta baixa, avançada respecte el pla del mur i
perforada per una gran finestra que contacta amb les dels laterals. La cantonada es resol
a la planta baixa amb un cos de planta circular que té la mateixa composició que la resta
de la façana i que és coronat per un balcó corregut que s’allarga per tot el cos central.
Finalment aquest s’uneix, per la base, a la tanca que discorre asimètrica a la façana
deixant només lliure el pas de l’androna mitgera, on s’obre una gran porta de mig punt
també present a la façana principal.

Ús actual

Delegació provincial d’hisenda

Ús original/altres

Banc

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Equipament públic Administratiu-proveïment identificat en els plànols amb la Clau SE3.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (nínxols,
encerclament d´obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, serralleria,
fusteries originals).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BANCO DE ESPAÑA

131.EA

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE3_Equipament públic Administratiu-proveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons classicistes, la seva principal
aportació patrimonial rau en aportar un grau important de monumentalitat a
aquesta cèntrica cantonada de la ciutat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic “Banco de España”, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements classicistes -nínxols, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes,
pilastres, mènsules, serralleria, fusteries originals- de gran plasticitat, i de l’interior amb
dotació d’espais comunitaris rellevants -escales, patis i estances- que completen la
discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Construït entre 1935-36 a partir d’un projecte de l’arquitecte de l’entitat, Luis Menéndez
Pidal Álvarez, acollí una delegació sense seu fixa fins que es va establir en aquest
compacte edifici entre mitgeres que ocupa la cantonada de l’avinguda de Madrid, el carrer
de Saracíbar i l’avinguda de Blondel, on es troba l’entrada principal. Els desperfectes
derivats de la guerra civil en forçaren el desallotjament i reparació, que permeté que la
sucursal es mantingués activa fins l’any 2003, quan fou clausurada. Reformat i habilitat
entre 2007 i 2008, actualment acull la delegació provincial d’Hisenda.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici, bastit l’any 1935-36, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BANCO DE ESPAÑA

131.EA

necessitats de cada moment. Va ser reparat després de la Guerra Civil i posteriorment va
ser reformat entre 2007 i 2008 per acollir el programa actual.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Catalunya, 14

Coordenades UTM x = 301760
y = 4609388

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1896702CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp2_Equipament privat Sanitari
assistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0304

Nº reg/cat.

132.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Col·legi i residència
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

S. XX (Reparat l’any 1943)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici capça l'illa de cases emmarcada pel carrer de Sant
Antoni, l'avinguda de Catalunya i el carrer del Canonge González.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des de l’avinguda de
Catalunya, 14 i capça l’illa de cases definida pel carrer de Sant Antoni, el carrer del
canonge González i l’avinguda de Catalunya,

Elements

Edifici de planta baixa i quatre plantes pis amb façana principal a l’avinguda de Catalunya,
on es troba l’entrada principal situada entre els dos blocs que l’ identifiquen, ambdós units
per un arrambador de pedra, bastits amb maçoneria arrebossada i pintada en color crema
i amb elements singularitzats en pedra de caire historicista clàssic. La residència ocupa la
major part de la superfície de l’immoble, en forma de tres edificis de cinc plantes que, en
forma d’U, configuren un pati accessible des de l’avinguda Catalunya i tancat a aquesta
per un mur d’una sola altura. En aquest mur s’hi troba l’entrada, situada entre pilastres i
sota un arc de llinda plana, on recolza un entaulament llis rematat per un frontó triangular
amb un sagrat cor esculpit al timpà. La residència també és practicable per la part
posterior, a través d’una porta similar però més senzilla -sense decoracions al frontó ni arc
de llinda-, oberta al costat de l’antiga porta dels Antonians, avui entrada a l’església de la
Sang. Les finestres perforen ordenadament tots els murs, havent-hi una tractament
diferenciat: les interiors són totes senzilles i construïdes a pla de façana; mentre que les
exteriors, les coronen petits frontons triangulars. Tanmateix, totes estan unides per
cornises a nivell dels ampits, sustentats sobre dues petites mènsules.
El segon bloc el forma l’església, a la que dissortades transformacions han manllevat
l’espai interior inicial, bloc sensiblement més estret ja de bon principi i practicable també a
través de la porta oberta a l’avinguda de Catalunya. Aquesta l’aixopluga un arc de mig
punt amb la clau decorada amb un sagrat cor, entre dues parelles de pilastres sobre
pedestals que aguanten un entaulament i un timpà barroquitzant d’alçada considerable,
amb elements vegetals, perfils lobulats, volutes estilitzades i una petxina en forma de cor
al capdamunt. Damunt l’entaulament s’aixeca un cos més alt que l’anterior, flanquejat per
dues parelles de pilastres que custodien una falsa rosassa al centre de la façana, amb
elements decoratius en pedra que evoquen l’emplomat dels vitralls i resseguida per un arc
de mig punt sobre columnes de capitells compostos. Un plafó de ceràmica vidriada corona
el conjunt i dóna pas a un entaulament profús, rematat per un frontó triangular capçat per
una creu i amb ceràmica vidriada i un sagrat cor a l’interior. A l’església l’acompanyava un
campanar octogonal ara escapçat, part del qual encara s’eleva fins a l’alçada general de
l’edifici, compartint el ràfec que corona la façana. Tanmateix, el tester del campanar va
desaparèixer a favor d’una nova planta, operació que tergiversà lamentablement la
tipologia original.

Ús actual

Església i residència

Ús original/altres

Església, col·legi i residència

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
COL·LEGI I RESIDÈNCIA COR DE MARIA

132.EA

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Sanitari-assistencial identificat en els plànols amb la Clau SEp2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(cornises, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules,
serralleria, i portalada de l’església).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, capella, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:

Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SEp2_Equipament privat Sanitari-assistencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici que conserva part del conjunt amb una notable qualitat dins dels
cànons classicistes, la seva principal aportació patrimonial rau en ser
testimoni de l’activitat i aportació d’una important congregació a Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Col·legi i residència Cor de Maria, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements historicistes -cornises, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes,
pilastres, mènsules, serralleria, i portalada de l’església- de gran plasticitat, i de l’interior
amb dotació d’espais comunitaris rellevants -capella, vestíbuls, escales, patis i estancesque completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica En 1862 es van instal·lar a l’actual avinguda de Catalunya les primeres religioses
Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria -congregació fundada per la lleidatana Esperança
González Puig- en la seu casal familiar. Sobre aquesta casa matriarcal es construeix, més
endavant i pervivint fins ara, l’antic col·legi i actual residència del Cor de Maria. El conjunt,
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bastit sobre el solar de l’antic hospital dels antonians extingits al segle XVIII, capça l’illa de
cases definida pel carrer de Sant Antoni, el carrer del canonge González i l’avinguda de
Catalunya. El resultat actual de l’immoble es deu a la intervenció que Regiones
Devastadas féu al voltant de 1943 i a algunes transformacions posteriors.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici, reformat després de la Guerra Civil, s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de l’Almodí Vell, 6

Coordenades UTM x = 301986
y = 4609545

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2097603CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0204

Nº reg/cat.

133.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Col·legi i residència
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Finals dècada de 1920

Autor/promotor

Joaquim Porqueras Bañeras. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici presenta façana al terç inferior del carrer de l'Almodí Vell i
del carrer de les Caldederies.

Context

L’edifici està bastit en el bell mig de la ciutat de Lleida amb accés des del carrer de
L’Almodí Vell, 6.

Elements

L’edifici presenta un volum en forma d’U ordenat al voltant d’un pati d’obra vista, coronat
per una espadanya de dos ulls amb campanes, que es podria considerar com un claustre
obert al carrer, però a la vegada separat d’ell per una tanca a modus de falsa llotja no
coberta, de gran singularitat. L’edifici combina la pedra, el maó, la forja i l’obra
arrebossada i pintada en tons clars; i és accessible per ambdues façanes, tant la principal al carrer de l’Almodí Vell- com la posterior, al carrer Caldereries.
La façana principal es divideix en dos blocs que articulen el gir subtil del carrer, per bé que
ambdós comparteixen característiques, com el soterrani traduït a nivell de façana en un
sòcol pronunciat, amb l’arrebossat del mur en forma de filades entre grans osques i
rítmicament perforat per respiradors i panells llisos, o la distribució i composició de les
obertures, les pilastres que les sustenten i els elements decoratius d’un estil clarament
historicista. Al bloc endinsat respecte al carrer, li correspon el mur de tancament del pati.
Aquest mur presenta dues altures bastides sobre el sòcol, que permeten veure els murs
interiors del conjunt, de maó vist i perforats per finestres d’arc rebaixat, car l’altura superior
és una galeria arquitravada amb les obertures reixades. Al centre de la façana, trencant el
basament o sòcol, s’hi obria una porta actualment tapiada, flanquejada per dues finestres
reixades d’arc de mig punt i coronada per una finestra similar, de menors dimensions. Al
bloc d’entrada, més proper a la plaça de la Catedral, la successió de les cornises i les
pilastres que el recorren permet identificar tres volums o cossos a nivell vertical i
horitzontal. La porta, de marc motllurat, la flanquegen dos arcs de mig punt reixats, i la
corona un element floral aixoplugat per un arc de les mateixes característiques que els
anteriors. Sobre una cornisa motllurada s’aixeca un cos de tres plantes, separades entre
elles per panells llisos motllurats. Les dues primeres presenten la mateixa composició -als
laterals, finestres rectangulars amb la llinda suportada per pilastres acanalades al terç
superior del fust i amb capitells corintis; al centre, una triple finestra suportada pel mateix
sistema-; mentre que les obertures de l’última planta són coronades per arcs de mig punt
sobre columnes de capitell compost, que al centre esdevenen aparellades. Finalment, al
centre de la façana s’aixeca un remat que sobresurt del mur del terrat en forma de frontó
triangular que aixopluga un motiu vegetal amb la inscripció de la data de construcció de
l’immoble.
La façana posterior és sensiblement més modesta. D’obra arrebossada sobre un sòcol de
pedra picada, té tres alçades amb discretes portes balconeres no sobresortides, a les
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quals cal afegir unes golfes i una construcció posterior de maó sense cap interès. Els
baixos presenten un tractament diferenciat, de la mateixa manera que l’entrada i les
finestres que l’acompanyen. Aquesta, en un extrem de la façana, la singularitzen petites
pilastres i un entaulament que sustenta una làpida desgastada acompanyada de volutes i
coronada per un frontó triangular. Pel que fa a l’interior, cal destacar la funció de
distribuïdor que realitza el pati interior a nivell de planta baixa, protegit amb una coberta de
vidre, que uneix els dos flancs de l’edifici -cadascun amb el seu propi nucli de
comunicacions verticals-. Cal destacar també el distribuïdor de l’entrada del carrer de
l’Almodí Vell, un dels pocs elements del projecte de Porqueras que es conserva:
consistent en una escalinata central que a mitja alçada es divideix en dos per conduir a un
pas ideat com un balcó amb tancaments de vidre sobre l’estança, estant tots els elements
acompanyats d’una parella de fanals i tancats amb baranes amb balustrada estilitzada,
pintada combinant el color blanc i el rosat. Aquest balcó dóna accés a l’àmbit de la
residència, i el seu flanc inferior allotja un pas semisoterrani que connecta amb el sector
meridional de l’edifici, passant per sota del pati central.
Ús actual

Col·legi i residència

Ús original/altres

Col·legi i residència

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigen defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Cultural-social-religiós identificat en els plànols amb la Clau SEp4.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret –i especialment la falsa llotja desclosa al carrer Almodí que
delimita el pati-, que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que
excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (nínxols
en façana, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules,
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serralleria, elements formals de tancament i composició arquitectònica del pati).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SEp4_Equipament privat Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici que conserva part del conjunt amb una notable qualitat dins dels
cànons de l’historicisme, la seva principal aportació patrimonial rau en ser
testimoni de l’activitat i aportació d’una important congregació a Lleida.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Col·legi i residència Pare Coll, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
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Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements historicistes -emmarcat d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres,
mènsules, serralleria, elements formals de tancament i composició arquitectònica del patide gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants, vestíbuls,
escales, patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
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que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antic col·legi i residència Pare Coll, de les Dominiques de l’Anunciata és un edifici
historicista entre mitgeres projectat per Joaquim Porqueras Bañeras construït a finals de
la dècada de 1920.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici, construït a finals de a dècada de 1920, s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer d’Alfred Perenya, 91

Coordenades UTM x = 302231
y = 4610666

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2308101CG0120G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0303

Nº reg/cat.

134.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1934

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer de Pi i Margall i el
carrer d'Alfred Perenya

Context

L’edifici està bastit en el nucli de la ciutat de Lleida, amb accés des del carrer d’Alfred
Perenya, 91.

Elements

Edifici en cantonera amb l’accés en una encertada solució del xamfrà de la plaça del
Treball. Construcció compacta de planta baixa i dos pisos, la primera simula un sòcol o
basament, arran del tractament diferenciat dels materials constructius. La planta baixa
està coronada per una potent cornisa motllurada que recorre tota la longitud de la façana i
està construïda amb carreus de pedra amb profundes incisions que emfatitzen la seva
junta horitzontal. La resta de l’edifici és arrebossat i pintat, amb les obertures rítmicament
disposades i emmarcades per pilastres adossades, al seu torn sòbriament coronades per
grups de mènsules que sostenen la cornisa i la balustrada. Aquesta presenta, a intervals
que concorden amb els pilars, petits elements decoratius en pedra que acompanyen el
remat de la façana, el qual acull l’escut de la ciutat. Sota d’aquest, un balcó amb
balustrada aixopluga la porta principal, de mig punt, la qual dóna accés a un ampli vestíbul
amb escala imperial.

Ús actual

Escola del treball

Ús original/altres

Escola del treball

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Docent identificat en els plànols amb la Clau SE1.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (balcons,
cornises, element ornamental de capçalera amb escut, encerclament d’obertures, relleus,
motllures, columnes, pilastres, mènsules, serralleria).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, sala d’actes, escales, patis, celoberts i
unitats funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE1_Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Edifici de caire monumental i historicista, la seva principal aportació
patrimonial rau en ser el testimoni de l’evolució social, cultural i educatiu de
la ciutat de Lleida a principis del segle XX.

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’Escola del treball, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
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PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements historicistes -obertures, cornises, element ornamental de capçalera amb escut,
emmarcat d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, serralleria- de
gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants -vestíbuls,
escales, sala d’actes, patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del
conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
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intervenció sobre la façana o coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectada per Francesc de Paula Morera i Gatell en 1929, fou acabada en 1934 després
d’una simplificació del projecte en 1930, i en la postguerra s'hi produïren importants
eixamplaments i modificacions. Edifici entre mitgeres amb l’accés en una encertada
solució del xamfrà de la plaça del Treball, presenta estilemes propis de Morera, tot i que
amb el caire monumental i historicista propi de la seva darrera etapa.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ESCOLA DEL TREBALL

134.EA

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ESCOLA DEL TREBALL

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

134.EA

2017

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

Lleida
NIU DE METRALLADORES AL TURÓ DE LA SEU VELLA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

135.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

135.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

135.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Niu de metralladores
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1936-1939

Parcel.la

Accés sense dificultats. El niu de metralletes es troba a les immediacions dels pous de
gel, els quals es localitzen el final del carrer de Monterrey.

Context

Niu de metralladores situat sobre el baluard de Louvigny, al turó de la Seu vella de la
ciutat.

Elements

Durant la Guerra Civil, a les tres cares de l'antic baluard de Louvigny, de murs atalussats
en aparell de pedra de mesures irregulars unida amb morter, s'hi obriren dues línies de
troneres rectangulars, allargades i força estretes, tallades a la pedra i amb els marcs
protegits per carreus de factura més recent. Les mesures de cada tronera són
sensiblement variables, però destaquen les obertures de majors dimensions localitzades
als angles de la primera filera de perforacions, destinades a armes de major calibre. Per la
seva banda, les troneres de la filera més alta són més escasses i notablement més
petites, però igualment destinades a acomplir la mateixa funció defensiva.
Actualment el niu de metralladores és perfectament visible des dels peus del turó,
especialment des de la plaça de mossèn Jacint Verdaguer, i el seu accés és relativament
senzill gràcies a la seva proximitat als pous de gel, per bé que no és possible penetrar al
seu interior, car una petita porta d'accés localitzada a la base de la cara occidental del
baluard, amb restes de revestiment i d'un arc rebaixat, roman tapiada.

Ús actual

Sense ús

Ús original/altres

Niu de metralladores

Façanes/Coberta Les restes conservades del niu de metralladores presenten un estat de conservació
millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al baluard presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està situat el niu de metralladores com a sòl
destinat a Equipament públic Cultural-social-religiós identificat en els plànols amb la Clau
SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original del niu de metralletes, o derivada de la seva evolució
tipològica més significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original del niu de
metralletes, o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’element, Clau SE4_Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Ultra el seu interès com a peça notable d’arquitectura defensiva, la seva
principal aportació patrimonial rau a ser una de les escasses mostres d’un
testimoni fefaent de la guerra civil en el cor mateix del conjunt monumental
més important de la ciutat.
El valor d'aquest bé resideix en el valor històric i arquitectònic de l’element.
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Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el niu de metralladores del Turó de la Seu Vella,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible per la
necessitat de consolidació i/o actuació d’urgència en el bé patrimonial, tot garantint la
solidesa de les intervencions.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
NIU DE METRALLADORES AL TURÓ DE LA SEU VELLA

135.EA

- 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 del niu de metralletes.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre l’estructura que els acull, en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona del turó que envolta l’element, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura es realitzaran conservant al màxim l’estructura original
de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior del baluard que allotja el niu de metralladores s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament, possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota
intervenció haurà d’incorporar les possibles restes de primitives estructures conservades
al seu interior, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, serralleria, morters, etc.). En el cas que el material no
es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització
d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi
incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica A l'angle nord-oriental del recinte murallat del turó de la Seu Vella es localitza el nucli
format pels pous de gel i pel baluard i contrabaluard de Louvigny, fruit de les intervencions
realitzades en aquest flanc del turó després de la caiguda de Lleida en la Guerra dels
Segadors. Aquest sector de la Roca Mitjana quedà reparat al segle XVIII i pràcticament no
s'hi registrà cap mena d'activitat fins els anys de la guerra civil.
El turó de la Seu Vella, plaça militar des de 1707, visqué un nou seguit d'operacions de
fortificació arran de l'esclat de la guerra civil, i és en aquesta època on cal situar les
intervencions realitzades sobre el baluard de Louvigny, que el convertiren en un niu de
metralladores sobre la vessant nord-oriental del turó i la ciutat.
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Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0905

Nº reg/cat.

136.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

136.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Hangar i torre de control
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1939

Autor/promotor

Marià Gomà. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. Avançant direcció Tarragona per la carretera N-240a, al seu pas
pels Magraners, cal prendre la penúltima intersecció abans de la rotonda amb la carretera
C-13 (carrer de Sevilla), que ens conduirà directament al conjunt de l’hangar i la torre de
control.

Context

Conjunt edificat al voltant de 1939 a l’antic camp d’aviació dels Magraners, actualment
incorporat al nucli de Lleida al barri dels Magraners.

Elements

Edificat al voltant de 1939 a l’antic camp d’aviació dels Magraners segons un projecte de
Marià Gomà, és un conjunt aïllat compost per tres volums diferents: l’hangar, la torre de
control i un petit cobert, tots de formigó armat i maó, arrebossats i pintats parcialment de
blanc.
La torre de control, de planta quadrada, s’aixeca sobre una petita plataforma de formigó a
la cantonada sud-est del conjunt, i l'envolta una tanca metàl·lica. De planta baixa i dos
pisos, és coronada per un terrat, assenyalat per una cornisa de maó. L’única porta
d’entrada s’obre a l’est, aixoplugada per un voladís de formigó; mentre que al mur sud de
la resta de pisos s’observen portes, accessibles gràcies a l’escala de formigó -actualment
en part caiguda- que ressegueix exteriorment els murs oest i sud. Dues àmplies finestres
rectangulars s’obren als murs est i nord de cada planta, per bé que aquestes darreres
estan tapiades. També sobre la plataforma de formigó s’aixeca un petit cobert, a l’oest de
la torre de control i amb paret mitgera amb l’hangar. L’única porta practicable està al mur
oest, sota tres petites finestres reixades; mentre que les dues portes i les tres finestres del
mur nord estan tapiades. Aquest cos presenta coberta plana i estructura de bigues de
formigó, la qual fa un petit voladís sobre el mur nord. Per la seva banda, l’hangar, de
planta rectangular i amb una única porta de grans dimensions a l’est, destaca
especialment per l’estructura de la volta parabòlica que el cobreix, executada en formigó
armat de tal manera que l’espai interior és completament lliure. La volta, de línies pures
però eficaces, recolza sobre dos petits murs que actuen com a contrafort als
arrencaments de la volta, perfectament integrats a la construcció.

Ús actual

Equipament

Ús original/altres

Hangar i torre de control d'aviació

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al conjunt presenta un estat de conservació millorable.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el conjunt com a sòl destinat a Verd
Urbà identificat en els plànols amb la Clau SV3.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació, que
configurin la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, i que en
cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits
arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(formalització volumètrica del conjunt, torre i volta ceràmica de l’hangar, cos baix de
serveis).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures)
com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit el conjunt, Clau SV3_Verds Urbans.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Ultra el seu interès com a peça d’arquitectura defensiva, la seva principal
aportació patrimonial rau a ser una de les escasses mostres d’un testimoni
fefaent de la guerra civil en el cor mateix de la ciutat.
El valor d'aquest bé resideix en el valor històric i arquitectònic de l’element.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre els antics hangar i torre de control dels magraners,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’elements -formalització volumètrica del conjunt, torre i volta ceràmica de l’hangar, cos
baix de serveis- de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris
rellevants que completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà
cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la
perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els
seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn que envolta el conjunt, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del conjunt es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de les construccions utilitzant o recuperant els materials que la
composen.
L’interior de les construccions s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur
funcionament, possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà
d’incorporar les possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior,
utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals dels diferents cossos, evitant canvis formals i constructius que
alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, formigó, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’hangar i la torre de control dels magraners varen ser edificats al voltant de 1939 a l’antic
camp d’aviació dels Magraners segons un projecte de Marià Gomà. El recinte, visible i
accessible a través d’un trencant al sud de la carretera N-240, sembla abandonat i a
l’exterior s’hi aplega runa, per bé que després d’haver acomplert la seva funció inicial la
torre de control fou habilitada com a rocòdrom i l’hangar fou un magatzem primer, per
després acollir equipaments del barri.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Conjunt edificat l’any 1939, s’ha anat modificant per adaptar-se a les necessitats de cada
moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Foto antiga
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

137.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

1941

Autor/promotor

Josep Rosselló. (Projecte 1941)

Parcel.la

El pont és impracticable per a vianants. La major aproximació s'aconsegueix a l'extrem
oriental de l'avinguda del Segre, poc abans de la seva intersecció amb el carrer de Roger
de Llúria; i la millor panoràmica s'obté des del parc de la canalització del riu o a través dels
marges que discorren paral·lelament a aquest, per darrere la Llotja de Lleida o
paral·lelament al camí de Grenyana.

Context

Poc abans de la intersecció entre l'avinguda del Segre i el carrer de Roger de Llúria, el
Segre és creuat pel pont que permet la connexió ferroviària entre l’estació de Lleida i la
del Pla de Vilanoveta, en unes vies que convergeixen poc abans de l'extrem sud del pont.

Elements

El pont del Ferrocarril és una obra consistent en cinc grups de tres arcs catenaris de
formigó, quatre dels quals oberts entre els murs de contenció del parc de la canalització
del Segre -sobre els mateixos murs i tres robustes pilones-, i el cinquè -a l'extrem
septentrional- obert a l'avinguda del Segre, creuant-la poc abans de la seva intersecció
amb el carrer de Roger de Llúria. Damunt dels arcs, sustentades per bigues de formigó,
es troben les vies, instal·lades damunt d'una plataforma convencional per al trànsit
ferroviari, protegida per una barrera metàl·lica -per bé que el pont no és accessible per a
vianants, només per a personal ferroviari-. Pel que fa a la catenària, aquesta segueix el
traçat del pont i és sustentada per una torreta elèctrica que arrenca de cada extrem de les
pilones o de les impostes de cadascun dels arcs.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Façanes/Coberta El pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al pont presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el pont com a sòl qualificat de
Sistema Ferroviari identificat amb la Clau SF.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original del pont, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original del pont, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’element, Clau SF.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

El valor d'aquest bé resideix en el valor arquitectònic de l’element.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre el pont del Ferrocarril, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del pont.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre
l’estructura del pont, en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’element, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura es realitzaran conservant al màxim l’estructura original
de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals
de l’element, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en
el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (formigó, ferro, morters, etc.). En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El primer pont del tren va ser construït en 1860 i en 1931 es renovà per ampliar la
capacitat d’una a tres vies. El pont actual, bastit en 1941 després de reconstruir el tram
volat durant la guerra civil, respon a un projecte redactat per Josep Roselló.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Pont bastit l’any 1941, s’ha anat adaptant a les necessitats tècniques de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
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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 / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric-Cappont

Adreça/es
Coordenades UTM x = 302415
y = 4609697

DADES CADASTRALS

Identificació al plànol
Grafisme categoria

;

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX2_Xarxa urbana

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

138.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

1940-1944

Autor/promotor

Amalio Hidalgo, Jacinto Julio González, Victoriano Muñoz Homs (Projecte 1940-1944)

Parcel.la

Accés sense dificultats. El pont uneix l'avinguda de les Garrigues amb el nus viari ordenat
al voltant de la plaça d'Agelet i Garriga, i també és accessible a través de les escales del
parc de la canalització del Segre.

Context

El pont uneix l'avinguda de les Garrigues amb el nus viari format per l'encreuament de les
avingudes del Segre, de Blondel i de Francesc Macià, articulades a la plaça d'Agelet i
Garriga, on s'hi obre l'arc del pont i on es troba instal·lada l'escultura dels cabdills ilergetes
Indíbil i Mandoni.

Elements

El pont visqué una reforma i ampliació l'any 2007, consistent principalment en la millora
del ferm i en l'ampliació de les voreres per a vianants, sensiblement eixamplades,
aixecades respecte a la calçada i separades de l'intens trànsit del pont per baranes de
poca alçada i poc agressives visualment. Per la seva banda el pont, dues una calçades de
dos carrils per sentit separades entre elles per una mediana de formigó, sustenta els seus
extrems als murs de tancament del parc de la canalització del Segre, i creua l'àmbit del riu
amb una biga contínua de formigó armat sustentada per tres pilones del mateix material,
esveltes i allargades. Damunt d'aquesta biga es troba la plataforma per al trànsit rodat i,
en voladís per ambdós costats es troben les voreres recentment renovades, tancades als
seus extrems més exteriors per baranes metàl·liques. Tot i la recent reforma, aquest pont
no disposa d'escales ni accessos directes al parc de la canalització del Segre.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Façanes/Coberta El pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al pont presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el pont com a sòl qualificat com a
SX2_Xarxa Urbana.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original del pont, o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa, sense cap mena d´afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements modificables:
2.A. TIPOLOGIA
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original del pont, o derivada
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg).
3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’element, Clau SX2.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

El valor d'aquest bé resideix en el valor arquitectònic de l’element.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre el pont Vell, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del pont.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre
l’estructura del pont, en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’element, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura es realitzaran conservant al màxim l’estructura original
de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Les intervencions es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals
de l’element, evitant canvis formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en
el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (formigó, ferro, morters, etc.). En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de l’element.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El pont més antic dels que creuen el Segre al seu pas per la ciutat és el denominat Pont
Vell, bastit en la seva darrera reconstrucció entre 1940 i 1944 segons un projecte d’Amalio
Hidalgo, Jacinto Julio González i Victoriano Muñoz Homs, substituint llavors el pont
metàl·lic de l’enginyer Bores volat durant la guerra civil, que a la vegada reemplaçava el
que Blondel havia remodelat al segle xviii sobre el pont d’origen medieval.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Pont bastit entre l’any 1940 i 1944, s’ha anat adaptant a les necessitats tècniques de cada
moment.
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

139.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Camp de Mart, 5

Coordenades UTM x = 301757
y = 4610096

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1803919CG0110D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

139.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

139.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al tram de carrer més proper a l'avinguda de
Balmes.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 5 del carrer del Camp
de Mart.

Elements

Bastit possiblement en el primer terç del segle XX, és un edifici de planta baixa i quatre
plantes pis, de façana pràcticament llisa en sintonia amb les propostes del llenguatge
modern de l’arquitectura, de maçoneria arrebossada i pintada tot combinant el gris i el
groc, llur tractament permet identificar clarament dos cossos a nivell horitzontal, també
evidenciats per diferències a nivell compositiu.
La planta baixa, que actuaria com a pedestal de les quatre plantes superiors, presenta
l'arrebossat gris treballat en forma de grans filades sobre un sòcol pintat de negre. La
porta d'entrada es troba a l'eix de la façana, lleugerament enfonsada en el pla del mur i
flanquejada per dues finestres apaïsades i reixades. Per la seva banda, el bloc de quatre
plantes destinades a vivenda es caracteritza per presentar quatre finestres per planta,
mínimament emmarcades per diferenciar-se del pla del mur. En aquest cas, el color de
l'esgrafiat estableix tres bandes verticals: una banda groga a cada lateral, englobant la
línia exterior de finestres, flanqueja la banda central, grisa i de dues finestres d'amplada.
Sobre un modest ràfec i respectant la composició -i color de l'arrebossat- de les obertures,
quatre petites finestres de gelosia evidencien la presència d'unes golfes. Finalment, un
voladís senzill però d'alçada considerable, remata el conjunt.

Ús actual

Habitatges

Ús original/altres

Habitatges

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges del carrer del
camp de Mart 5, com a Zona Eixample intensiu flexible amb Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 5 de protecció. Documental.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.
El Nivell 5 de protecció. Documental permet les intervencions de conservació, restauració,
reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància
documental (planimetria i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva
memòria històrica.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici (Clau R2b1) corresponent a Zona Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Conjunt de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a element catalogat amb un Nivell 5 de protecció. Documental, rau en
el fet de ser testimoni de l’activitat residencial a la primera meitat del segle
XX i de la sintonia de la ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques
sorgides arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.
Els valors d’aquest conjunt no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic dels habitatges, sinó també en el que representa com a
testimoni d’una activitat constructiva destinada a dotar a la Ciutat de Lleida
d’una arquitectura contemporània pròpia de l’activitat estilística de principis
del segle XX. Es justifica la proposta de la seva catalogació per raons
històriques i socials.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
1. CRITERIS D’ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé catalogat amb un Nivell 5 de protecció.
Documental, representatives de la seva concepció i gènesi, o de les reformes,
modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com
a part fonamental de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial. I
igualment de les variacions que ara es realitzin, i de la seva possible reversibilitat.

2. CRITERIS D’ACTUACIÓ EN ENDERROCS
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total del conjunt, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé catalogat amb un Nivell 5 de protecció.
Documental, representatives de la seva concepció i gènesi, o de les reformes,
modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com
a part fonamental de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial. I
igualment de les variacions que ara es realitzin si es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici aixecat al primer terç del segle XX.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit al primer terç del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Mariola

Adreça/es

Carrer del Cardenal Cisneros, 1

Coordenades UTM x = 300812
y = 4608904

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1192901CG0019S

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

PE Gardeny

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0205

Nº reg/cat.

140.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Parc científic
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Inicis anys 40 del segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'accés al turó de Gardeny es realitza a través d'un trencant al
flanc sud del carrer del cardenal Cisneros, que es desvia cap a l'est i es bifurca
ràpidament. Per accedir a les casernes militars es pot prendre el trencant cap a l'oest: les
casernes es troben poc abans d'arribar a l'àmbit del castell templer, i s'estiren vers l'oest

Context

L’edifici està bastit en el turó del castell de Gardeny amb accés des del carrer de Cardenal
Cisneros, 1.

Elements

Format per un edifici d’entrada de configuració funcionalista que dóna accés a un pati al
qual s’obren diversos blocs entre els quals destaquen tres edificis en planta d’H a l’extrem
oest, corona el turó de Gardeny i s’aixeca enfront del castell templer, dominant el flanc
nord-est de la ciutat tot dialogant amb el turó de la Seu Vella. Es tracta d’un conjunt
remarcable on predomina la configuració funcionalista ressò del llenguatge modern,
encara que mitigat per trets classicistes i per algunes aportacions d’arquitectura popular.
L’edifici d’entrada -per a les Casernes d’Artilleria, construït sota el projecte de 1941 de
l’enginyer Juan Cámpora i l’arquitecte Marià Gomà, amb intervenció de Lluís Domènech i
Torres- consta de planta baixa i dos pisos, presenta estructures de formigó armat
combinades amb obra arrebossada i pintada en colors clars, simulant encoixinats
buixardats i aplacats llisos. La diferència de plans de façana permet identificar dos cossos
laterals que flanquegen un volum central més avançat. Ara bé, el sòcol buixardat sota
l’ampit de les finestres, sumat a la cornisa del capdamunt de la planta baixa i del remat,
recorren la totalitat de la façana i aporten unitat a la construcció. Els cossos laterals són
de composició simètrica, amb dues parelles de finestres al centre de cada planta
flanquejades per obertures simples als extrems, tancades amb reixes de ferro de traçat
lineal. Ambdós blocs són practicables gràcies a les portes obertes als extrems exteriors;
mentre que l’entrada del cos central l’assenyalen dues potents columnes al centre de la
planta baixa, que emmarquen el pas central -destinat a vehicles- i els dos laterals -per a
vianants-. La porta és profusament reixada, concordant amb el reixat de les finestres, i la
flanquegen dos grups de tres finestres idèntiques a les de la planta baixa dels cossos
laterals. L’entrada dóna accés a una zona de pas vers el pati coberta per un embigat de
fusta, a la qual s’obren dues portes d’arc de mig punt de pedra vermella per banda.
Exteriorment, aquest volum presenta una configuració similar del mur, per bé que les
finestres de les plantes pis s’agrupen en tres conjunts de tres finestres, mínimament
emmarcades i separades verticalment per panys de mur i panells llisos. Els aplecs de
finestres els delimiten triples marcs motllurats que aporten ritme i protagonisme a una
façana pràcticament llisa. Resseguint el ràfec provinent dels cossos laterals s’aixeca un
balcó corregut amb una balustrada de línies rigoroses a la qual s’obren les nou portes
balconeres de la primera planta; mentre que damunt del triple marc de les finestres
centrals, el ràfec de coronament s’eleva lleugerament i és interromput al centre pel remat,
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un gran escut espanyol pre constitucional de pedra.
Actualment, el conjunt s’està rehabilitant com a Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari.
Ús actual

Parc Científic i Tecnològic

Ús original/altres

Casernes

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl PE Gardeny.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, , elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (cornises,
encerclament d’obertures, relleus,remarques en planta inferior - sòcols).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Equipament Comunitari.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales i unitats funcionals d’accés,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, i dins d´ella
especialment els grans patis interiors coberts posteriors a la seva rehabilitació com a
equipament comunitari.
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1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals dels edificis, tant en façanes
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Equipament
Comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Equipament Comunitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació com a Equipament Comunitari, afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació com a Equipament Comunitari., a fi i efectes de la seva
recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau PE Gardeny.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre les antigues Casernes de Gardeny, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
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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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació com a Equipament Comunitari.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Conjunt bastit a inicis dels anys 40 del segle XX pels organismes Servicio Militar de
Puentes y Caminos i Servicio Militar de Construcciones, per acollir tropes encara
allotjades a la Seu Vella, tot i la seva declaració de monument nacional de 1918.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

L’edifici, construït l’any 1934, s’ha anat modificant per adaptar-se a les necessitats de
cada moment.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Cós-Gayon, 1, 3, 5
Carrer Isaac Albéniz, 2,4,6
Plaça de l'exèrcit, 1
Coordenades UTM x = 301493
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609041
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1592401CG0019D
1692101CG0019B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R4a_Subzona d'Eixample d'illa
oberta definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1018

Nº reg/cat.

141.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Estil i Època

Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Mitjan segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. Els edificis ocupen diverses illes de casa, emmarcades per la
plaça de l'exèrcit, el carrer de Cós-Gayon, el passatge dels estudiants i el carrer d'Isaac
Albéniz.

Context

El complex d'edificis aixecat a les illes definida pels carrers de Cos-Gayón, Isaac Albéniz,
la plaça de l'Exèrcit i el Passatge dels Estudiants el formen set edificis idèntics, bastits
probablement a mitjan segle XX i destinats a acollir famílies de militars destacats a la
caserna de Gardeny.

Elements

De planta rectangular i separats entre ells per un pati que serveix alhora d’aparcament i
espai oxigenador, la modèstia és la nota dominant d’uns edificis d’obra arrebossada i
pintada de color groc, i també de gran unitat compositiva, amb l’única excepció de la
reforma d’uns baixos en local comercial que desfigura lleugerament la configuració de la
façana de Cós-Gayon.
Cadascun dels blocs és compost per quatre edificis idèntics de planta baixa, tres pisos,
golfes i terrat, aparellats a partir del cos de balcons que sobresurt a cada façana per
duplicat, element definidor dels immobles i aixopluc de la porta d’entrada, compartida a
cada parella d’edificis. Cada porta la flanquegen dues finestres circulars, al seu torn
custodiades per dues parelles de finestres rectangulars, totes elles reixades i obertes
sobre un arrambador d’obra arrebossada i pintada en un color fosc. A cada planta, dues
parelles de finestres flanquegen el cos sobresortit -coronat per un balcó-, amb dos
balcons de remat corb per planta, cadascun amb la porta balconera corresponent. Al
capdamunt, precedint el terrat i seguint la distribució assenyalada per la resta de finestres,
unes petites finestres evidencien la presència d’unes golfes.
Les façanes interiors s’obren al pati generat entre ambdós edificis, i difereixen
lleugerament de la composició de les façanes exteriors, per bé que també estan
configurades a partir de l’eix de simetria que suposa l’element sobresortit del mur, reflex
del punt d’unió de cada parella d’edificis. Els baixos presenten la mateixa composició que
les façanes exteriors, però la porta és substituïda per una galeria tancada amb gelosia,
sobre la qual s’aixequen tres plantes de balcons correguts, partits interiorment per la
meitat mitjançant un petit mur. Cada balcó és flanquejat per una parella d’òculs cecs, al
seu torn acompanyats per tres parelles de finestres a cada planta i per les corresponents
finestres de les golfes.

Ús actual

Habitatges

Ús original/altres

Habitatges
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Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastits els antics habitatges militars com
a sòl urbà corresponent a Zona d'Eixample d'illa oberta definida, qualificada amb Clau R4a.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
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1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric).

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt Clau R4a_Zona d’Eixample d'illa oberta definida.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre els antics habitatges militars, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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
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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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà les característiques
pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn urbà que envolta el conjunt, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El complex d'edificis aixecat a les illes definida pels carrers de Cós-Gayon, Isaac Albéniz,
la plaça de l'Exèrcit i el Passatge dels Estudiants el formen set edificis idèntics, bastits
probablement a mitjan segle XX i destinats a acollir famílies de militars destacats a la
caserna de Gardeny.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Conjunt bastit a mitjan del segle XX, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a
les necessitats de cada moment.
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Panoràmica general
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Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació
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Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

142.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Modern; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1945

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitectes / Antoni Pujadas. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici s'aixeca a l'extrem sud-oest de la rambla d'Aragó,
pràcticament enfront de la font que articula la cruïlla entre la rambla d'Aragó, l'avinguda de
Catalunya i el carrer de Lluís Companys

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 5 de la rambla d’Aragó.

Elements

Construït en maçoneria arrebossada i pintada de blanc sobre un sòcol de pedra negra
aplacada, resulta especialment interessant l’elegància emprada en l’articulació de la
façana.
El cromatisme dels materials i l’ordenació de la façana permet identificar dos volums,
formats per la planta baixa, que acull l’entrada i comerços; i el cos de vivendes, de sis
plantes d’alçada coronades per un terrat. La planta baixa originàriament era de pell llisa,
però la presència de locals comercials flanquejant la senzilla porta d’entrada en deforma
lleugerament l’apreciació i li roba discreció; mentre que el cos d’habitatges -completament
blanc- és el protagonista absolut. Cada alçada és perforada per quatre finestres, i a partir
de la segona planta sobresurt un volum de perfil corb al centre del mur, també perforat
d’acord amb l’esquema compositiu general -amb finestres que ressegueixen el perímetre
del volum i l’eixamplen visualment- i dividit longitudinalment per tres elements verticals
que estableixen l’eix de simetria de l’edifici i que contacten amb els altres tres elements
verticals que repeteixen l’esquema als extrems de la façana.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida l’antiga Casa Gomà coma a Zona
d’Eixample intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇAN:
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1 corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Edifici de notable qualitat dins els pocs exemples del llenguatge modern de
l’arquitectura.

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Gomà, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, 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, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
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seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Sobri immoble entre mitgeres bastit en 1945, fou promogut per Antoni Pujadas i projectat
per Marià Gomà Pujadas per tal de completar la reorganització urbanística del tram final
de la rambla d’Aragó i inici de l’avinguda de Catalunya. El formalisme de la façana permet
emmarcar l’edifici dins les propostes del llenguatge modern de l’arquitectura, i aquest es
pot entendre com un dels pocs exemples d’aquesta sensibilitat arquitectònica a la ciutat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1945, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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ELEM. ARQUIT.
CA

143.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer del Bisbe Messeguer, 3

Coordenades UTM x = 301620
y = 4609695

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1698917CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp2_Equipament privat Sanitari
assistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

143.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

143.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Clínica
Estil i Època

Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1947

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre els carrers del Bisbe
Messeguer i de l'Alcalde Sol.

Context

L'edifici entre mitgeres que articula la cantonada entre els carrers del Bisbe Messeguer i
de l'Alcalde Sol és la seu del “Sanatorio médico-quirúrgico de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro”.

Elements

L'edifici, inicialment de tres plantes i semisoterrani, amb baixos de doble alçada, és d'obra
arrebossada i pintada de colors clars, combinada amb elements de pedra. Presenta
nombrosos elements habituals en els projectes de Gomà, com són la configuració de les
obertures, disposades harmònicament a nivell de façana, sense marc i de poca
profunditat, alternades amb òculs i aixoplugades per cornises rigoroses, que aporten ritme
a nivell horitzontal a una construcció especialment sòbria. Cal destacar especialment el
volum que acull l'entrada principal, localitzada a la cantonada de l'immoble. La porta
principal és elevada sobre unes escales i perfora íntegrament la part baixa de la
cantonada, de perfil corb. La porta, de vidre amb interessants motius de forja, s'obre entre
dues columnes acanalades, que sustenten un arquitrau amb l'escut de la ciutat al centre.
La resta de la façana segueix la composició general de l'edifici, per bé que supera el ràfec
establert per Gomà mitjançant una planta addicional que en posteriors ampliacions
quedarà integrada al conjunt, on en destaca la imatge de la Mare de Déu del Perpetu
Socors, al centre, remarcada per un petit canvi en la trajectòria de la cornisa, la qual és a
la vegada la base del terrat que corona la construcció.
Ja en 1960 la clínica visqué la seva primera ampliació, consistent en la construcció d'una
nova ala a l'interior del pati de la construcció inicial, i en l'addició d'una nova planta a nivell
general. Aquesta configuració es mantingué fins 1997, quan s'inicià la reforma i ampliació
integral de l'edifici, inaugurat en 2002. D'aquesta manera es construí el nucli
d'emergències i es replantejà i modificà la distribució interior de la clínica, conservant en
gran mesura tant l'aparença exterior com la de l'entrada, que continua elevada sobre unes
escales i actua com a distribuïdor, donant accés als dos nuclis de comunicacions verticals
de què es disposa, entre els que destaca l'antiga escala de cargol que envoltava un dels
ascensors.

Ús actual

Clínica

Ús original/altres

Clínica

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la clínica com a Equipament
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privat Sanitari-assistencial corresponent a la Clau SEp2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa (sense poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (encerclament
d’obertures, relleus,remarques en planta inferior -sòcol, voladís de marquesina d’accés,
elements ornamentals).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, i
dins d’ella especialment els grans patis interiors coberts posteriors a la seva rehabilitació.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals o
derivades de la seva rehabilitació, afectant a la seva caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació., a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau Sep2, corresponent a Equipament privat Sanitari-assistencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un excel·lent i
rar element de rigorosa funcionalitat -només suavitzada per uns pocs trets
classicistes- que correspon a la tipologia hospitalària de l’època, però que
a Lleida resulta d’una sortosa excepcionalitat en aquells anys de
postguerra.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la clínica, haurà d’incorporar el que es desprengui
del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
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poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total
ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'edifici originari de la clínica -que ha viscut diverses modificacions i ampliacions força
respectuoses- fou inaugurat en 1947, i es bastí d'acord a un projecte de Marià Gomà
Pujadas (1943), el qual presenta una rigorositat i severitat compositiva que el situen en
l'òrbita de l'arquitectura racionalista pròpia dels temps de postguerra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici inaugurat l’any 1947, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions ANTIGA CASA RULL
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Major, 23
Avinguda de Blondel
Coordenades UTM x = 302166
;
y = 4609640

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

120

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2298813CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

-

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

144.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Edifici comercial
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1942

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitecte / Ignasi Prat. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és practicable tant pel carrer Major com per la façana
oberta al riu, a l'avinguda de Blondel.

Context

Edifici entre mitgeres de gran austeritat formal, presenta façana tant al carrer major com a
l'avinguda de Blondel.

Elements

L'edifici és integrament bastit d'obra aplacada en pedra, llur diferent coloració ens permet
diferenciar les finalitats a les que estan destinades les diferents parts. Per tal de salvar el
desnivell entre ambdues façanes, particularment llises i contundents, al carrer Major
l'edifici presenta una composició de planta baixa, altell -ocupats per locals comercials, en
una distribució d'obertures que contrasta amb la de la resta de l'immoble: dues grans
perforacions a la planta baixa i una finestra correguda a l'altell-, un volum de tres plantes
pis -emmarcat per dos notables cornises- i una planta superior -rematada per un
prominent ràfec-; mentre que a la façana de Blondel s'observa la planta baixa corresponent al local comercial-, seguida d'un cos de tres plantes pis coronades per una
tribuna de dues plantes, la planta superior i un cos de golfes.
Cal centrar l'interès en les plantes superiors i el cos de golfes, car l'altell i la planta baixa
són fruit d'una reforma efectuada a les darreries del segle XX: a ambdues façanes, la
configuració de cada planta es resol exteriorment amb tres obertures quadrades
pràcticament sense marc, separades entre elles per tres elements sobresortits -pilastres
altament estilitzades- a la façana septentrional, que a la façana sud esdevenen
perllongacions de les mènsules que sustenten la tribuna. Aquesta la flanquegen dos
gerros esculturats en pedra i la remata un ràfec prominent, que esdevé barana del balcó
de la planta superior, aixoplugada al seu torn per una contundent cornisa sobre sòbries
mènsules, que deixen entreveure petites perforacions que il·luminen i ventilen les golfes.
D'altra banda, a la façana del carrer major tot aquest volum resulta inexistent, i del cos de
tres plantes es passa directament a la planta superior, també amb tres obertures
quadrades separades entre elles per pilastres estilitzades i coronada per una prominent
cornisa.

Ús actual

Edifici comercial

Ús original/altres

Edifici comercial

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona Centre HistòricAutors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Subzona Eix comercial, corresponent a la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals del revestiment de façana).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R1a2, corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El seu valor patrimonial es fonamenta en el fet que resulta un excel·lent
element -de rigorosa funcionalitat només suavitzada pels trets ornamentals
tanmateix estilitzats del gerros, les mènsules i l’encerclat de les obertures
ja indicats- que correspon a la tipologia de grans magatzems comercials,
de la que a Lleida resten avui pocs testimonis d’aquesta qualitat. I també
que reforça la rica plasticitat dels frontis de façanes dels trams del carrer
Major i de l’avinguda de Blondel en els que s’insereix.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de la
façana existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció
sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar
ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Notablement reformat, fou bastit en 1942 seguint un projecte de Marià Gomà, encarregat
per Ignasi Prat, tot seguit ocupat per la firma Casa Rull que el modelà i adaptà a les seves
necessitats fins la seva dissolució, mantenint en l’actualitat usos igualment comercials.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici inaugurat l’any 1942, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI COMERCIAL AL CARRER MAJOR, 23

144.EA

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Paer Rufes, 2

Coordenades UTM x = 302385
y = 4609948

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2401603CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

145.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1943

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitecte / Antònia Esteban. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici capça l'illa de cases definida pels carrers de Lamarca, de
Sant Joan i del Paer Rufes.

Context

Edifici obert a la transició de la plaça de la Sal al carrer de Sant Joan, i està emmarcat
pels carrers del Paer Rufes -on es localitza l'entrada a les vivendes- i Lamarca.

Elements

La construcció presenta dos volums o nivells diferenciats, consistents en uns baixos de
doble alçada amb altell -ocupats per oficines i amb la façana aplacada en terratzo gris
verdós-, i en un volum de quatre alçades, àtic i terrat destinat a vivenda, bastit tot
combinant l'obra vista i l'obra arrebossada i pintada en tons neutres. La sobrietat de les
formes i materials emprats, habituals en la producció de Marià Gomà, ens permeten situar
la construcció en l'arquitectura austera de remota filiació funcionalista pròpia del seu autor
en els temps de postguerra.
A nivell de composició, aquesta es manté equilibrada en les tres façanes, i és definida per
la distribució harmònica de les perforacions, de notable profunditat i marc lleugerament
sobresortit. Val a dir que a nivell de baixos i altell, aquestes s'han vist modificades a la
façana principal a nivell de planta baixa, on uns grans tancaments de vidre habiliten
l'entrada a les oficines, i on un rètol entre ambdues alçades contrasta cromàticament amb
la resta de la construcció.
De totes maneres, és el volum de vivendes el que rep un tractament protagonista, gràcies
a la tribuna semicircular que s'avança respecte el pla general de la façana. Aquesta
recorre totes les plantes i recolza sobre una cornisa que defineix el nivell inferior de
l’immoble. Tota la tribuna obre a través de diverses finestres a cada planta, i la
combinació de buits i bandes massisses li aporta un ritme sobri. A més, aquest element és
flanquejat per una línia de finestres, obertes en murs d'obra vista amb detalls en pedra,
seguint una configuració que es repeteix a les façanes laterals. El conjunt de l'immoble és
coronat per una prominent cornisa sobre mènsules, que camufla el tancament del terrat de
l'àtic, al qual serveix de base. Finalment, l'àtic que s'eleva sobre el ràfec general de
l'immoble és coronat per una robusta barana de balustres molt estilitzats.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, corresponent a la Clau R1a2.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i obra ceràmica).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R1a2, corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat compositiva, el seu interès patrimonial rau a més
en el fet de ser testimoni de l’activitat comercial i residencial de la zona,
esdevenint una de les arquitectures amb les que es produeix a Lleida la
simplificació del classicisme vers una sensibilitat funcionalista, a mitjans
del segle XX.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Roma, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’obra ceràmica i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.

Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres, fou encarregat per Antònia Esteban a Marià Gomà Pujadas, qui en
redactà el projecte en 1943. L'immoble era conegut com l'antiga Casa Roma.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1943, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Altres denominacions EDIFICI A-B CAMPUS ETSEA UdL
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Ciutat Jardí

Adreça/es

Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, 175

Coordenades UTM x = 299817
y = 4611290

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

9915801BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0306

Nº reg/cat.

146.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

Construcció del 1942. Ampliació el 1983

Autor/promotor

Ignacio de Villalonga i Ramon Argilés. Arquitectes / Miguel Espinet i Antoni Ubach.
Arquitectes (Ampliació del 1983).

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud-est del campus de l'E.T.S.E.A,
paral·lel a l'avinguda de l'alcalde Rovira Roure i a l'extrem sud de la via principal d'accés al
recinte universitari des d'aquesta avinguda.

Context

Edifici bastit a la banda de ponent de la ciutat amb accés des del número 175 de
l’Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure.

Elements

Amb la façana orientada al nord, l’edifici el formen tres cossos arrebossats i pintats de
blanc en diverses posicions respecte al pla del mur, units per un sòcol aplacat en pedra.
Els dos cossos laterals –idèntics- estan lleugerament més avançats que el central, el qual
presenta un potent voladís de maó ceràmic. Al centre, entre dues finestres allargades
reixades amb forja, es troba l'accés principal, una porta de mig punt precedida per un tram
d’escala i custodiada per una portada amb dos parelles de pilastres sobre un pedestal,
que suporten un entaulament llis coronat per un frontó trencat amb volutes esculturades
flanquejant un relleu de l’escut de la província de Lleida entre corns de l’abundància i
fruites, al seu torn aixoplugat per una porta balconera entre dues finestres, totes amb
marcs motllurats. Als laterals, les portes -també de mig punt, sobre escales i
acompanyades per quatre finestres quadrades amb reixes de forja- presenten unes
portades més modestes, de frontó corb amb decoracions vegetals; mentre que les
finestres i balcons segueixen l’estètica més senzilla de les portes que custodien.
Tanmateix, arran de la implantació dels estudis universitaris d’enginyeria agrària, en 1977
s’efectuà una primera reforma de la mà d’Àngel Mejón, a la qual va seguir en 1983 una
ampliació signada per Miguel Espinet i Antoni Ubach, consistent en un edifici de vidre,
maó i ferro en forma d'L, adjacent a la façana sud de l'edifici històric, que esdevé la
primera fita del nou campus de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agrària; i a la
cantonada nord-oest de l'àmbit generat per aquests edificis es troba la magnificació d'un
ítem de la sèrie “Estructura” que Albert Coma Estadella realitzà entre 1977 i 1978. La
sèrie, un dels punts àlgids de l'abstracció de l'artista, estudia la relació entre plans en
intersecció mitjançant el treball amb planxa metàl·lica negra. L'escultura, instal·lada al
campus de l'E.T.S.E.A l'octubre de 1999, fou donada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes
Tècnics i Aparelladors en commemoració del 700 aniversari de la UdL.

Ús actual

Escola

Ús original/altres

Escola

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
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L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl urbà corresponent
a Equipament públic Docent, qualificada amb Clau SE1.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Edifici Universitari (sense
poder afegir noves obertures en els plans de façana).
1.A.2) Totes les obertures i coronaments originals, o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a Edifici
Universitari, corresponents a la formalització de les façana en relació amb els panys plens
de paret.
1.A.3) Totes aquell elements ornamentals originals que es conservin (encerclament
d’obertures, remarques, motllures).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, especialment integrant la seva rehabilitació com a
Edifici Universitari.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures (practicables o
cegades), excepte si per la rehabilitació s’ha convertit la façana en un ens autònom.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la seva textura originals de l’edifici, tant en façana
(panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en els
interiors i en coberta, especialment integrant la seva rehabilitació com a Edifici Universitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o corresponents a la seva rehabilitació com a Edifici Universitari.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant o la tipologia originals, o
derivades de la seva rehabilitació com a Edifici Universitari, afectant a la seva
caracterització.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat o la textura seva textura originals de l’edifici,
o derivats de la seva rehabilitació com a Edifici Universitari, a fi i efectes de la seva
recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau SE1_Equipament públic Docent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
GRANJA ESCOLA AGRÍCOLA PROVINCIAL

146.EA

Tots aquells que constitueixen l’estructura i la configuració del conjunt, i especialment la
tipologia i formalització material i constructiva de l’exterior i de l’interior, tan pel que fa a
allò que es conserva de la disposició original, com a allò que va aportar la seva
rehabilitació com a Edifici Universitari.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en mantindrà
les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn que envolta el bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici projectat en 1942 per Ignacio de Villalonga i Ramon Argilés com un edifici exempt
de planta baixa, un pis i golfes cobert per un teulat a dues aigües, arran de la implantació
en 1977 dels estudis d’enginyeria agrària, s’efectuà una primera reforma de la mà d’Ángel
Mejón, a la qual va seguir en 1983 una ampliació signada per Miguel Espinet i Antoni
Ubach, consistent en un edifici de tres alçades de vidre, maó i ferro en forma d’L adjacent
a la façana sud de l’edifici històric i principalment caracteritzat per la disposició harmònica
de les perforacions i la lleugeresa aportada per l'ús de cortines de vidre.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Conjunt bastit a mitjan del segle XX, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a
les necessitats de cada moment.
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Altres denominacions ANTIGA AUDIÈNCIA PROVINCIAL
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla de Ferran, 13

Coordenades UTM x = 302516
y = 4610024

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2502701CG0120B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0605

Nº reg/cat.

147.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Palau de l’audiència
Època contemporània. Segle XX
Cronologia

1944-1949

Autor/promotor

Francisco Clavera Armenteros. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre la rambla de Ferran i la
baixada de l'Audiència

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 13 de la rambla de
Ferran, amb la façana posterior al carrer Blanquers, la lateral a la baixada de l’Audiència i
la principal a la rambla de Ferran

Elements

L’edifici combina la pedra aplacada i la fàbrica arrebossada i pintada de color vermellós, i
es presenta com un bloc compacte. L’entrada, al centre de la façana principal, la
singularitzen un marc motllurat i un frontó triangular trencat sobre mènsules estilitzades, i
forma part del tram de façana de composició més robusta, ordenat a partir de parelles de
columnes de base clàssica sobre pedestal que emmarquen les finestres de la planta baixa
i de l’altell. Les mènsules aparellades de l’entaulament, que concorden amb la disposició
de columnes, sostenen un ràfec sobresortit i el balcó corregut de la planta noble, amb
alguns motius de forja. Seguint la distribució general de perforacions, s’hi obren cinc
portes balconeres coronades per frontons triangulars; mentre que al damunt i a una
distància equidistant hi ha senzilles finestres, corresponents a la planta superior. Aquest
tram l’emmarca una motllura de pedra per tres costats, sobre la qual trobem les finestres
de les golfes, flanquejades per parelles de mènsules de grans dimensions que concorden
amb la distribució general. La cornisa, molt sobresortida, no oculta un últim cos de sostre
pla i perfil prismàtic bastit posteriorment, que aconsegueix evitar el conflicte amb la resta
de l’edifici gràcies a l’aplacat de pissarra i al respecte compositiu.
Al lateral destaca el tractament de la part baixa de la cantonada, on dues parelles de
columnes flanquegen una fornícula buida, coronada per un panell llis. Per bé que
immediatament al seu costat s’obre una porta, aquesta és recent, i l’accés lateral -que
conduïa al registre civil- està a la part alta de la parcel·la, custodiat per un petit voladís
amb esferes als extrems, recolzat sobre mènsules. Ja a l’interior, destaca el distribuïdor,
similar a un atri amb cel ras que esdevé celobert als pisos superiors. Els murs perimetrals
presenten pilastres; mentre que una sèrie de columnes aparellades sustenten les finestres
de mig punt que s’obren sobre cada intercolumni al buit central, a l’alçada de l’altell.

Ús actual

Palau de justícia

Ús original/altres

Antic Palau de l’Audiència

Façanes/Coberta Les façanes i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl urbà corresponent
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a Equipament públic Cultural-social-religiós, qualificada amb Clau SE4.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (nínxol,
encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, serralleria).
1.B-. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, antiga sala d’audiència- originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau SE4_Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
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el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements classicistes -nínxol, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes,
pilastres, mènsules- de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris
rellevants –ultra l’antiga sala d’audiència, vestíbuls, escales, patis i estances- que
completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre les façanes o coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de l’entorn que envolta el bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (maó, pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas
que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici es bastí entre 1944 i 1949 segons un projecte de Regiones Devastadas redactat
per Francisco Clavera Armenteros. L’edifici manté un interessant diàleg amb el palau de la
Diputació, i es pot adscriure a un posicionament arquitectònic historicista de base clàssica
propi de la postguerra.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit entre 1944 i 1949, el seu interior s’ha anat modificant per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Vista de conjunt
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla de Ferran, 39

Coordenades UTM x = 302628
y = 4610183

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2704908CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

148.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Anys 40 del segle XX. Ampliació 1947

Autor/promotor

Lluís Domènech Torres. Arquitecte (ampliació 1947)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord de la rambla de Ferran, just a la
seva intersecció amb el carrer Democràcia; i l'entrada es troba oberta a la rambla de
Ferran.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 39 de la Rambla de
Ferran. L’edifici articula la cantonada definida per la rambla de Ferran i el carrer
Democràcia.

Elements

Edifici de planta baixa, ocupada per local comercial i cinc plantes pis. La successió de
cornises i de resolucions emprades a les obertures permet establir tres volums a nivell
horitzontal: els baixos, les tres primeres plantes i les dues darreres, cobertes per un teulat
a quatre vessants i amb la cantonera de pedra vista. Els baixos, de doble alçada, són
ocupats per locals comercials, traduïts a l'exterior per perforacions d'arc rebaixat,
repartides uniformement per totes les façanes. Cal destacar que, sota l'arc rebaixat de
l'extrem oriental de la façana oberta a la rambla de Ferran es troba la sòbria porta
d'entrada a les vivendes, envoltada per un marc lleugerament motllurat i custodiada per un
frontó triangular recolzat en un entaulament llis sobre mènsules. El volum immediatament
superior, emmarcat pel ràfec del forjat de la primera planta i el balcó corregut de la quarta,
presenta tres plantes traduïdes exteriorment en balcons individuals amb llosana de pedra i
barana metàl·lica, distribuïts respectant l'esquema establert als baixos. Aquest volum és
coronat per una balconada correguda, també de barana metàl·lica i llosana de pedra,
sobre un fris de nombroses mènsules, al qual s'obren portes balconeres similars a les de
la resta de l'edifici, que a la planta immediatament superior són correspostes per balcons
individuals menys sobresortits a cada façana, els quals s'alternen amb petites finestres. El
conjunt és coronat per una prominent cornisa recolzada sobre un fris de mènsules
lleugerament sobresortides.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa.

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa.

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona d’Eixample
intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1, corresponent a Zona d'Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Sobre la seva qualitat intrínseca com a element d’una harmoniosa
configuració classicista, una part molt important del seu valor patrimonial
rau en oferir una sòbria monumentalitat que remarca la rellevant cantonada
del carrer Democràcia i la rambla de Ferran, cloent un tram molt significatiu
del frontis de façanes que la configura.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Roch, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
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que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.

Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici que articula la cantonada definida per la rambla de Ferran i el carrer Democràcia,
fou bastit als anys 40, emprant principalment l'obra arrebossada i pintada de rosat,
combinada amb elements singulars de pedra; i en 1947 s'hi afegiren les dues plantes
superiors seguint un projecte de Lluís Domènech Torres.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit els anys 40 del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA ROCH

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

148.EA

2017

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

Lleida
CASA PÀMIES

149.EA

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

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla de Ferran, 53
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Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2704902CG0120D
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MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
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POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
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SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

149.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Mitjans segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana oberta al flanc nord de la rambla de Ferran,
poc abans de la seva intersecció amb el carrer d'Anselm Clavé.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 53 de la Rambla de
Ferran.

Elements

Per la successió de cornises i tractament del parament, s'identifiquen cinc volums o nivells
horitzontals, dividits verticalment en tres seccions: la planta baixa, el volum principal de
vivendes, de cinc plantes d'alçada; la darrera planta de vivendes, l'àtic i el coronament.
Tota la construcció és d'obra arrebossada i pintada en tons terra, amb alguns elements
singulars de pedra i ceràmica vidriada blava.
Els baixos, revestits amb l'arrebossat motllurat en forma de grans carreus, són ocupats
per dos locals comercials que flanquegen l'entrada a les vivendes, aixoplugada per un arc
de mig punt al seu torn custodiat per dues parelles de columnes. Immediatament al
damunt s'obre una tribuna que ocupa tot l'ample de façana, essent més sobresortida en el
tram central. Els tres volums que la formen són harmònicament perforats, mentre que la
resta de la tribuna és pràcticament llisa a excepció d'unes sòbries cornises motllurades. El
volum central de la tribuna es repeteix a les plantes superiors i el corona un balcó corregut
amb balustrada a la cinquena planta; mentre que els cossos laterals presenten balcons
individuals -amb balustrada al segon pis; amb barana metàl·lica i llosana de pedra sobre
mènsules a la resta-. Sobre un prominent ràfec s'eleva el tercer volum, ocupat per la
darrera planta de vivendes, la qual es tradueix exteriorment en tres balcons als quals
s'obren portes d'arc de mig punt -una a cada lateral, dues al central-, aixoplugades per
una cornisa notablement gruixuda, que oculta pràcticament la totalitat dels tancaments del
terrat. Al centre s'eleva un paral·lelepípede llis -l'àtic-, perforat per una triple arcada de
mig punt. El conjunt de l'edifici el corona un elevat tambor octagonal, amb una perforació a
cada cara, sobre el qual s'aixeca una cúpula gallonada revestida de ceràmica vidriada
blava amb cupulí, remat del recorregut vertical que efectua la mirada des de l'arc de mig
punt de l'entrada fins al coronament, a través del volum central de la construcció i del
trencament de la cornisa.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona d’Eixample
intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls ,escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1, corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Edifici de notable qualitat dins dels cànons de l’historicisme eclèctic, la
seva principal aportació patrimonial rau en reforçar el frontis de façanes
d’aquest tram de la rambla dotant-lo de monumentalitat.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Pàmies, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
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2017

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

Lleida
CASA PÀMIES

149.EA

transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat, la pedra i el motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Immoble entre mitgeres bastit a la rambla de Ferran (a mitjans segle XX), recorre a uns
elements formals que ens permeten emmarcar-lo en una arquitectura de caire historicista.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a mitjans del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

150.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Classicisme-Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Restaurada a principis segle XXI

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud de la rambla de Ferran, equidistant
entre els carrers de l'Alcalde Fuster i de la Vila Antònia.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 22 de la Rambla de
Ferran.

Elements

Una de les característiques més destacables de l’immoble és l’ús de rails de ferrocarril
com a bigues, per bé que aquestes no són visibles exteriorment. La construcció es realitzà
en obra arrebossada i pintada en tons marrons de diversa intensitat. L’edifici és emmarcat
per dues línies d'obra arrebossada i pintada, motllurades en forma de carreus amb grans
osques horitzontals, i presenta uns baixos ocupats per locals comercials, evidenciats
exteriorment per dos grans aparadors que flanquegen la porta d'entrada, oberta al centre.
Les tres plantes superiors són tancades per una gran tribuna, que ocupa tot l'ample de
façana i presenta dues perforacions laterals, les quals flanquegen la parella central de
finestres, totes elles de grans dimensions, tancades per una triple porta amb les
corresponents persianes. La tribuna és coronada per un balcó amb barana de gelosia
d'obra, al qual s'obren quatre portes balconeres situades a eix amb els quatre balcons
individuals de l'última planta, de planta rectangular i barana metàl·lica. Unes petites
obertures ventilen l’espai sota coberta i finalment l’edifici és coronat per una prominent
cornisa que deixa entreveure el terrat, tancat per una barana de característiques similars a
les de la tribuna.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona d’Eixample
intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d´obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i estucat esgrafiat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
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2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1, corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

A més de la seva qualitat intrínseca -com una de les arquitectures amb les
que s’inicia a Lleida la simplificació del classicisme vers una sensibilitat
funcionalista-, una part important del seu valor patrimonial rau en oferir una
sòbria monumentalitat que remarca el frontis de façanes de la rambla de
Ferran en el que s’integra.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Bosqué, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
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PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’estucat esgrafiat i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint
que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es
permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
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correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres localitzat al flanc sud del terç oriental de la rambla de Ferran, d’una
harmoniosa composició clàssica però sense ornamentacions historicistes fora de les
columnes de la planta baixa, fou bastit en temps de postguerra, i actualment presenta un
envejable estat de conservació arran d'una intervenció de reforma i restauració realitzada
al tombant del segle XXI.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit en temps de la postguerra, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.
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Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2704901CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

151.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1961

Autor/promotor

Francesc Bordalba. Arquitecte / Família Duró. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'entrada a l'edifici es troba oberta a l'extrem oriental del flanc
nord de la rambla de Ferran, immediatament abans de la intersecció amb el carrer
d'Anselm Clavé.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 55 de la Rambla de
Ferran.

Elements

Per la successió de cromatismes, l'edifici presenta una clara estructura on l'articulació en
rotonda de les cantonades és la protagonista, flanquejada per dos volums de composició
similar, per bé que no idèntics. Sobre uns baixos de doble alçada ocupats per locals
comercials s'aixeca el volum de vivendes, de cinc plantes d'alçada i terrat. Als baixos, la
cantonada és articulada per una gran obertura sustentada per dues columnes amb
capitells de volutes; mentre que les façanes laterals presenten tres grans perforacions,
essent la central de la façana de la rambla de Ferran la que correspon a l'entrada de les
vivendes. Aquest accés, al seu torn, assenyala l'eix de la seva façana, que en el cos de
vivendes és dividida en tres volums arran de l'ús diferenciat dels revestiments: els cossos
laterals, d’obra vista amb balcons individuals a les plantes superiors, flanquegen el
central, amb balcons no sobresortits i aplacat en pedra. Pel que fa a la façana oberta al
carrer d'Anselm Clavé, aquesta és completament llisa i revestida de rajola ceràmica, en la
qual s'obren tres finestres per planta, rítmicament distribuïdes seguint una retícula
invisible. Per la seva banda, el volum que articula el gir de la cantonada entre el carrer
d'Anselm Clavé i la rambla de Ferran es podria considerar com una tribuna, sobresortida
del pla de mur, de perímetre corb i completament aplacada en pedra, amb tractament
similar al volum no sobresortit i aplacat en pedra que articula la cantonada entre el carrer
del cardenal Remolins i el carrer d'Anselm Clavé. A les plantes inferiors, aquesta tribuna
és perforada per sis finestres per planta, amb balcons no sobresortits; mentre que a la
cinquena esdevenen tan sols tres obertures, en forma de portes balconeres retardades
respecte el pla de façana i tancades pel coronament de la tribuna, un balcó corregut de
barana metàl·lica. Finalment, l'edifici -i el terrat- són coronats i tancats, respectivament,
per un contundent remat, també aplacat en pedra, que recorre tot el perímetre de la
construcció.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona d’Eixample
intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i obra ceràmica).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau R2b1, corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

A més de la seva qualitat intrínseca com a una de les arquitectures amb
les que es consolida a Lleida la simplificació del classicisme vers una
sensibilitat funcionalista, una part important del seu valor patrimonial rau a
oferir una sòbria monumentalitat que remarca la important cantonada dels
carrers Cardenal Remolins, Anselm Clavé i rambla de Ferran, primera fita
que es copsa des de l’entrada a la ciutat per l’estació de trens, assenyalant
l’embocadura del passeig i cloent un tram molt significatiu del frontis de
façanes que configura.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antiga Casa Duró, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’obra ceràmica, pedra i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici d’una harmoniosa composició clàssica però sense ornamentacions historicistes tret de les columnes de la planta baixa-, aixecat en obra arrebossada i pintada en colors
clars a la planta baixa, i revestida en pedra i rajola ceràmica a les plantes superiors, capça
l'illa de cases definida per la rambla de Ferran, el carrer d'Anselm Clavé i el carrer del
cardenal Remolins. Bastit en 1961 segons un projecte de Francesc Bordalba encarregat
per la família Duró, l’obra consistí en l’addició de quatre plantes a un edifici de Francesc
de P. Morera.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici l’any 1961, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Partida de les canals. Tossal de la Moradilla

Adreça/es

Polígon 16 parcel·la 48. Moredilla

Coordenades UTM x = 309019
y = 4610102

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01600048

2501212CG0120B
2501213CG0120B

Localització
MJM

Vista del conjunt
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

152.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AM Arquitectura Militar

Subtipologia funcio. Búnquer
Estil i Època

Sense estil; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1938

Parcel.la

Accés amb lleugeres dificultats. Cal prendre el camí de Moradilla i deixar el vehicle al
marge del mateix camí quan ens haguem aproximat prou als turons on s'eleva la torre, als
quals sols és possible ascendir-hi a peu.

Context

L’antic camí de Moradilla surt de l’antiga carretera Nacional a l’alçada del quilòmetre 4 de
l’actual LL-11. Es pot arribar amb vehicle fins al peu del tossal. També des de Els Alamús
l’antic camí vell de Lleida avança cap a ponent fins enllaçar amb l’antic camí de Moradilla,
des d‘on ens podem acostar fins als peus del tossal.

Elements

Es tracta d’una xarxa de trinxeres i refugis de la passada guerra civil, que han estat
excavades en les capes toves margoses que hi ha sota de les betes sorrenques, amb la
construcció d’un important mur de formigó, en la vertical del tall meridional de la roca, al
qual serveis actualment de sosteniment.
Aquesta fortificació té com a característica les troneres i una porta en colze, on hi ha una
inscripció amb la data de bastiment: novembre de 1938. L’interior de la fortificació apareix
molt enrunat, amb trinxeres cegades i destaquen dos llocs d’observació del tirador que hi
ha excavats al costat meridional.

Ús actual

Cap

Ús original/altres

Búnquer

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric
Valor arqueològic i paleontològic
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BÚNQUER DE LA MORADILLA

152.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el búnquer de la Moredila haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’obra ceràmica, pedra i motllurat existent.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El tossal de Moradilla és una elevació propera a la antiga carretera N II que domina
àmpliament la vall. La situació estratègica de la vall 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.
Per tot el conjunt de la Serra hi ha una interessant xarxa de trinxeres, refugis i altres obres
de la darrera gerra civil, en gran part molt modificats per la seva adaptació a les
necessitats fílmiques de quan es va rodar la pel·lícula "La fiel infanteria" l'any 1959. El
jaciment més destacat el té dalt la torre de guaita, amb unes sitges excavades al
conglomerat, i restes de cases al peu del vessant est, en un replà i d'aparent datació
medieval.
Bibliografia

J.L Peña, J.I Rodriguez i JR González; Memòria dels treballs geoarqueològics al Tossal
de la Moradilla, Lleida (Segrià)

Ortofoto
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Parcel·la cadastral

Vista de l'entrada

Dirección General del Catastro

Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Vista de l'entrada
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Interior
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida

Interior
Arxiu Arqueològic - Ajuntament de Lleida
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CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

153.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Balàfia

Adreça/es

Carrer del Penedès, 18

Coordenades UTM x = 302272
y = 4611174

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2314703CG0121C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

153.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre cívic
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1999

Autor/promotor

Pere Robert i Josep M. Mezquida. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici ocupa tota la parcel·la delimitada pels carrers del
Penedès, de Terrassa, de Lérida Colombia i de Vic

Context

Edifici construït en el barri de Balàfia amb accés des del número 18 del carrer del
Penedès.

Elements

L'immoble s'apodera de l'espai disponible tot eixamplant-se en diversos volums força
contundents, de gran autonomia formal i material, car són tractats de manera quasi
escultòrica pel que fa a l'exterior, aportant-hi gran sobrietat i austeritat. Aquesta contrasta
amb la calidesa de interior, molt diàfan gràcies a l'ordenació dels espais -la majoria
plenament polivalents, amb algunes excepcions- al voltant d'un hall de doble alçada definit
amb discrets tancaments de fusta que proporcionen un nou contenidor per a les relacions
humanes del barri, que ha aconseguit ésser proper a la ciutadania des del primer dia.

Ús actual

Centre cívic

Ús original/altres

Centre cívic

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Cultural-social-religiós
identificat amb la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
associativa a finals del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
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Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit entre 1998 i 1999 segons un projecte de Pere Robert i Josep M. Mezquida elaborat
en 1996, s'aixecà en la parcel·la emmarcada pels carrers de Lérida Colombia, Vic,
Penedès i Terrassa -on es troba l'entrada- en un moment anterior a la urbanització de la
zona, de tal manera que fins entrats als anys 2000 l'edifici romania pràcticament com una
fita entre solars.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1999, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

154.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Carrer Manuel de Montsuar, cant. Av. de Prat de la Riba

Coordenades UTM x = 302723
y = 4610935

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

2811941CG0121B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE5_Equipament públic Esportiu

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

154.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Pavelló esportiu
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2001

Autor/promotor

Robert Brufau, Miquel Àngel Sala i Ezequiel Usón. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. El pavelló articula la cantonada entre la carretera de Corbins i el
carrer del Baró de Maials

Context

Edifici construït en el barri de Pardinyes amb accés des de la carretera de Corbins.

Elements

El pavelló articula la cantonada entre la carretera de Corbins i el carrer del Baró de Maials,
amb la façana oberta a la carretera de Corbins. La urgència de la seva construcció
decantà la balança a favor de l'ús d'una estructura modular i de materials que, per bé que
d'aparença industrial, satisfan plenament la seva funció i s'adeqüen a l'interior, acabats
amb cura tot buscant el confort tèrmic i acústic. L'immoble s'aixeca sobre uns soterranis vestuaris, infermeria, gimnàs, instal·lacions-, i el formen la planta baixa -accés, vestíbul,
deambulatori a les grades-, el nivell superior -oficines i llotja- i el nivell més alt -serveis i
sortida d'emergència-. Les grades es localitzen entre cada planta i envolten la pista de
bàsquet, ubicada al nivell del soterrani. De l'edifici cal destacar-ne la façana i les cobertes,
a més dels treballs de disseny per aconseguir una bona eficiència energètica. D'aquesta
manera, la façana principal és inclinada i es recolza en pilars que aixopluguen les escales
d'accés gràcies al tancament de lamel·les metàl·liques, que regulen la ventilació i la
il·luminació de l'espai. Pel que fa a les cobertes, són planes i de secció asimètrica sobre
una gran biga central de secció en W, de tal manera que faciliten també la il·luminació i la
ventilació del local.

Ús actual

Pavelló esportiu

Ús original/altres

Pavelló esportiu

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Esportiu identificat amb la
Clau SE5.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de de ser testimoni de l’activitat
esportiva a inicis del segle XXI, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en quatre mesos l'any 2001 d'acord a un projecte de Robert Brufau, Miquel Àngel
Sala i Ezequiel Usón, el pavelló Barris Nord respon a la necessitat de proporcionar a la
ciutat un espai per a la pràctica del bàsquet d'alta competició, combinat amb la obligació
municipal de proporcionar espais a associacions culturals i esportives de la ciutat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2001, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de la Paeria, 7

Coordenades UTM x = 302273
y = 4609775

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2300804CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial
PMU4

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0710

Nº reg/cat.

155.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Teatre
Estil i Època

Barroc; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1948-1951

Autor/promotor

Manuel Casas Lamolla amb el suport de Joan Lavaquial i Magí Llorens. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. El teatre es troba als porxos de dalt de la plaça de la Paeria, poc
abans de la seva intersecció amb el carrer del Clavell.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 7 de la Plaça de la Paeria.

Elements

Sobre una estructura de ferro i formigó armat ideada per generar un espai lliure
d’obstacles visuals, s’aixeca un edifici de configuració eclèctica amb elements vagament
neobarrocs i neorococós, disciplinats però per la sobrietat i l’atenció als detalls, més aviat
visibles a l’interior, car la façana s’obre a un àmbit urbà que en dificulta l’apreciació. El
conjunt superior s’aixeca sobre els porxos tot aixoplugant l’entrada, descentrada -com el
vestíbul- tant de l’eix de la façana com del de la sala, arran de la planta capriciosa de
l’enclavament. La sòbria façana -llur esquema s'allarga fins a la cantonada oriental dels
porxos-, mínimament decorada i dividida en tres cossos verticals per pilastres i cantoneres
i en tres nivells horitzontals per la successió de cornises i distints tractaments del
parament, és de maó arrebossat i pintat en tons neutres, amb les cantoneres i pilastres
centrals de pedra, i perforada rítmicament pel cos de finestres. En destaca la planta noble,
assenyalada per una balconada amb balustres i pels frontons que coronen les finestres,
tots trencats a excepció del central, triangular, que combina amb el frontó amb escultures
situat als angles, el qual remata el cos central. Respecte als cossos laterals, flanquegen i
superen en alçada el central, essent acabats en terrats amb petits obeliscs a les
cantonades.
Projectat per acollir 1500 espectadors, l’interior s’obre a l’ampli vestíbul profusament
decorat amb guixeries classicistes, escales de marbre i cúpules i cupulins d’il·luminació
indirecta, seguit de diversos àmbits: l’espai de localitats, distribuïdes en un pati de
butaques de planta ovalada, tres pisos de llotges que ressegueixen el traçat sinuós del
teatre, i dos amfiteatres construïts amb fort pendent arran de la poca longitud de la sala,
coronada per una claraboia; i l’escenari, de 12 metres de boca i 25 de profunditat, equipat
amb teló d’acer.

Ús actual

Teatre

Ús original/altres

Teatre

Façanes/Coberta La façana i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al teatre presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el teatre com a sòl destinat a usos
públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a2
correspon a Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.
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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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA SOTA I SOBRE PORXOS
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics, i sempre amb una cura especial
quan a la seva integració als Porxos.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa (encerclament d’obertures, relleus, motllures,
columnes, pilastres, mènsules, frontons, balustrades).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis de la part d’edifici anterior d’habitatges i hotel, tot
respectant les seves obertures, excepte si es separen d’ella convertint-la en façana
autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants de la part d´edifici anterior d´habitatges i hotel vestíbul, escales, patis, celoberts- originals o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DEL TEATRE
L’àmbit interior del teatre, original o derivat de la seva evolució tipològica més significativa,
format per una seqüència que inclou l’ampli vestíbul d’accés, escales, distribuïdors, zona
d’espectadors -amb la platea de planta ovalada coronada per una claraboia, tres pisos de
llotges i dos amfiteatres- i escenari, tot profusament decorat amb guixeries classicistes,
neobarroques i neorococós, estucs, marbres, cúpules i cupulins d’il·luminació indirecta.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.D.1) El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l’exterior de l’edifici, tant en
façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en
coberta.
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1.D.2) El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l´àmbit interior del teatre,
amb especial remarca de la seva copiosa ornamentació.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA SOTA I SOBRE PORXOS
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret originals, o
derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, elements volats i
coronaments originals, o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, que
configurin la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, que en
cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits
arquitectònics, i sempre amb una cura especial quan a la seva integració als Porxos.
1.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de fusteria i ornamentals,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (encerclament
d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, frontons, balustrades).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de
l’edifici, original o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes pis de la part d’edifici
anterior d’habitatges i hotel, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
2.B.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els espais comunitaris rellevants de la part
d’edifici anterior d’habitatges i hotel -vestíbul, escales, patis, celoberts- originals o derivats
de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. ÀMBIT INTERIOR DEL TEATRE
Tot allò que no correspongui o agredeixi l’àmbit interior del teatre, original o derivat de la
seva evolució tipològica més significativa, format per una seqüència que inclou l’ampli
vestíbul d’accés, escales, distribuïdors, zona d’espectadors -amb la platea de planta
ovalada coronada per una claraboia, tres pisos de llotges i dos amfiteatres- i escenari, tot
profusament decorat amb guixeries classicistes, neobarroques i neorrococós, estucs,
marbres, cúpules i cupulins d’il·luminació indirecta.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.D.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura
originals de l’exterior de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures, fusteries
i elements de protecció solar) com en coberta.
2.D.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura
originals de l’àmbit interior del teatre, amb especial remarca de la seva copiosa
ornamentació.
2.D.3) Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i
funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la
textura originals o similars.
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* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R1a2, correspon a Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic de l’edifici edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una activitat que ha estat cabdal en el desenvolupament i difusió de
la cultura a la ciutat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Teatre Principal haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 originals de l’element, i
especialment la composició i formalització material i constructiva de la façana sota i sobre
porxos amb tot un seguit d’elements barroquitzants i classicistes –encerclament
d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres, mènsules, frontons, balustrades- de
gran plasticitat, i l’àmbit interior del teatre -vestíbul d’accés, escales, distribuïdors, zona
d’espectadors i escenari, tot profusament decorat amb guixeries classicistes,
neobarroques i neorrococós, estucs, marbres, cúpules i cupulins d’il·luminació indirecta.;
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana principal o la construcció d’una nova coberta
en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la nau s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius -restauracions-, evitant canvis
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formals i constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit entre 1948 i 1951 damunt -entre altres- de l’antic palau gòtic conegut com la Casa
Mensa, als Porxos de Dalt, respon a un ambiciós projecte elaborat per Manuel Casas
Lamolla amb el suport de Joan Lavaquial i Magí Llorens, redactat per concórrer al concurs
convocat per La Paeria en 1947. Per bé que el premi quedà desert, el projecte rebé un vot
de confiança del consistori i, un grup de promotors constituïts en Teatro Principal S.A. va
endegar-ne la construcció, executada per Miquel Puigdevall i inaugurada el desembre de
1951.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

El teatre va ser bastit entre els anys 1948 i 1951 va ser cremat durant la Guerra Civil. Ha
estat restaurada mitjançant un projecte , ha anat adaptant el seu interior a les necessitats
de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
TEATRE PRINCIPAL

Parcel·la cadastral

155.EA

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

156.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Subtipologia funcio. Creu
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1944

Autor/promotor

Marià Gomà. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. La creu es troba al centre de la intersecció entre el carrer de
Vallcalent i l'avinguda de Balmes, a l'alçada de la plaça de Pau Casals.

Context

Creu de pedra projectada per Marià Gomà en 1944, es troba a la intersecció de l'avinguda
de Balmes amb el carrer de Vallcalent, assenyalant un extrem de la plaça de Pau Casals.
Instal·lada en una petita rotonda que li fa de pedestal, elevada sobre el trànsit i
enjardinada, cada any acull la celebració de la festa dels Tres tombs.

Elements

La base del monument s'aixeca sobre un arrencament format per quatre volutes que
l'uneixen a la rotonda. La base és cruciforme, amb les línies motllurades i lleugerament
corbes, per bé que cada cara és plana i acull un motiu escultòric, acompanyat a cada
cantonada per un gerro llis que contacta amb les volutes anteriorment mencionades. Així
doncs, la cara nord no és visible arran de l'espessor de la vegetació, la cara oest -de
formes molt estilitzades- presenta un relleu de la marededéu amb l'infant a la falda, entre
àngels sobre l'escut de la ciutat; la cara sud és decorada amb motius vegetals i la est acull
una làpida i una placa metàl·lica amb el nom del monument.
Al damunt de la base i seguint la planta cruciforme a menor escala, quatre volutes eleven
l'arrencament del fust, octogonal, que condueix a l'arrencament de la creu. Aquest també
és octogonal, i consta d'un prisma amb les cares motllurades com petits panells llisos que
donen pas a la creu pròpiament dita, que corona el monument. De formes depurades i
sòbries, es tracta d'una creu grega radiada (entre els braços emergeixen elements
decoratius geomètrics de perfil corb, altament estilitzats, hereus de les antigues volutes),
amb els extrems dels braços graonats i amb una flor en relleu al seu centre.

Ús actual

Creu

Ús original/altres

Creu

Façanes/Coberta L’element presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastida la creu com a sòl qualificat de
Verd Urbà corresponent a la Clau SV3.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 2 de protecció. Conservació.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. TIPOLOGIA
La configuració íntegra original de la creu de terme, o derivada de la seva evolució
tipològica més significativa, sense cap mena d’afegit o canvi.
1.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.B.1) El cromatisme original.
1.B.2) L'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

2. Elements Modificables:
2.A. TIPOLOGIA:
Tots aquells elements que hagin canviat la seva configuració original de la creu de terme,
o derivada de la seva evolució tipològica més significativa.
2.B. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.B.1) Tot allò que hagi canviat el cromatisme original.
2.B.2) Tot allò que hagi canviat l'acabat material i la textura originals.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura originals, s'aplicaran el criteris
establerts en l'articulat normatiu del present catàleg.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’element, Clau SV3, corresponent a Verd Urbà.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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El valor d'aquest element resideix en el valor històric, social i arquitectònic
de la construcció. Aquest document proposa conservar la Creu dels tres
tombs amb el Nivell 2 de protecció degut al valor històric, social i
arquitectònic de l’element. Aquest bé, degut a les seves característiques
històriques i arquitectòniques representa un testimoniatge de primer ordre
a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a
document històric de la col·lectivitat, amb el restabliment dels seus trets
definitoris.
Els valors d'aquest bé no resideixen només en els seus valors històrics i
arquitectònics, sinó també en el que representa com a punt de trobada que
acull la celebració de la festa dels Tres tombs.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
Valor sociocultural i etnològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Creu dels Tres Tombs, haurà d’incorporar el que
es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat estaran basats en les següents normatives / Directrius / Criteris
d’Aplicació:
- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1972.
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- Llei del Patrimoni Cultural Català 9/93.
- Normativa específica del Catàleg de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de la creu.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre
l’element en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta la creu, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre la creu es realitzaran conservant al màxim la seva estructura
original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l’element (pedra, ceràmica, serralleria, etc.). En el cas que el material no es pugui
trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests
materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran
afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu del bé.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Creu de pedra projectada per Marià Gomà en 1944, es troba a la intersecció de
l'avinguda de Balmes amb el carrer de Vallcalent, assenyalant un extrem de la plaça de
Pau Casals. Instal·lada en una petita rotonda que li fa de pedestal, elevada sobre el trànsit
i enjardinada, cada any acull la celebració de la festa dels Tres tombs.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Creu bastida l’any 1944.
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CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0604

Nº reg/cat.

157.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Palau
Estil i Època

Barroc; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1945-1950

Autor/promotor

Francisco Clavera Armenteros. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultat. L'edifici es localitza al flanc oriental de la rambla d'Aragó, entre el
carrer del Sant Crist i el Carrer del Bisbe, tenint l'entrada principal en aquest carrer.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 1 del carrer del Bisbe.

Elements

El palau, junt amb la casa sacerdotal -unida a aquest per la façana sud i bastida als anys
80 del segle XX- configura una illa definida pels carrers del Bisbe i del Sant Crist, la
rambla d’Aragó i la plaça de Sant Llorenç. L’edifici és bastit en maçoneria arrebossada i
pintada de color marró, amb cantoneres i arrambador de pedra aplacada tant al perímetre
exterior com al pati, a més d’altres elements en pedra sobretot a les finestres, d’acord amb
la postura arquitectònica historicista i medievalista pròpia de l’arquitecte i de l’organisme al
qual pertanyia quan calia executar programes eclesiàstics d’obra nova.
De planta quadrada, s’ordena al voltant d’un pati també quadrat, i tots els costats -excepte
l’oriental, de dues alçades per salvar el desnivell del terreny- són de planta baixa i un pis,
tots els coberts amb teulada a dues aigües sobre prominent ràfec de pedra. Les
cantonades -i el centre de la façana meridional- les singularitzen torres amb teulat a
quatre vessants i, tot i respectar la composició general de l’immoble, en destaca la solució
adoptada a les finestres de la primera planta, totes amb un tractament monumental basat
en la revisió d’elements formals clarament neomedievals. La resta de les perforacions dels
murs exteriors -finestres i balcons, tots amb ampit i llinda de pedra motllurada en forma
d’arc conopial- es caracteritza per la seva sobrietat i disposició ordenada a les quatre
façanes, de pell absolutament llisa.
La façana principal s’obre al carrer del Bisbe, i s’accedeix a través de la porta oberta a la
cantonada nord-oest, sota un arc de mig punt adovellat sobredimensionat, custodiada per
dues finestres i coronada per una llosa amb els atributs cardenalicis en relleu. A l’interior
en destaca el distribuïdor, que per una banda condueix al pati i per l’altra a la primera
planta gràcies a l’escala de clar regust gòtic que arrenca darrere un gran arc rebaixat. El
pati és enjardinat, i s’hi obren les dependències del palau respectant la composició
general, per bé que els sectors oest i sud tenen forma de galeria d’arcs rebaixats -a la
planta baixa- i la primera planta de les naus nord i oest es tradueix a l’exterior com una
arcada de vuit arcs rebaixats. D’altra banda, a través del distribuïdor de la primera planta
es pot accedir a la sala del tron i a la capella, ambdues amb el mateix sostre enteixinat i
pintat en colors vius i separades per un envà amb porta. A la sala del tron en destaquen
les pintures murals, obra d’Escartín; mentre que a la capella resulta interessant el retaule,
profusament daurat, obra dels germans Navarro; i l’escultura de la Verge que s’hi venera,
obra de Jaume Perelló.

Ús actual

Palau Episcopal

Ús original/altres

Palau Episcopal
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Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit el palau episcopal com a sòl
destinat a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans. S’identifica en els plànols
amb la Clau SEp4 correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-social-religiós.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (arcs,
balcons i llotges, encerclament d’obertures, relleus, motllures, columnes, pilastres,
mènsules, cornises, serralleria i fusteria originals).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2-. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE4, correspon a Sistema d’Equipament públic Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic de l’edifici edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una institució que ha definit la història de la ciutat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Palau Episcopal haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements classicistes -arcs, balcons i llotges, encerclament d’obertures, relleus,
motllures, columnes, pilastres, mènsules, cornises, serralleria i fusteria originals - de gran
plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants, vestíbuls, escales,
patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni
parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a patrimonials.
La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastida entre 1945 i 1950 seguint un projecte de Francisco Clavera Armenteros en tant
que arquitecte de l’organisme Regiones Devastadas, l’actual seu episcopal substitueix
l’antic palau del marquès de la Tallada -ja palau episcopal-, greument malmès durant la
Guerra Civil.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

El palau bastit entre els anys 1945 i 1950, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

158.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Sucs

Adreça/es

Plaça Major, 3

Coordenades UTM x = 284660
y = 4619927

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

4701801BG8240B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

158.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

158.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

P Parcs i espais públics

Subtipologia funcio. Centre cívic
Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1953

Autor/promotor

José Borobio Ojeda. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. Tant el centre cívic com l'espai porticat articulen la cantonada
entre la plaça Major i el carrer Major de Sucs.

Context

Edifici bastit en el bell mig del nucli de Sucs amb accés des del número 3 de la Plaça
Major.

Elements

El projecte considerava un immoble d'aparença senzilla, d'obra arrebossada i pintada de
blanc amb coberta de teula a doble vessant, per tal d'harmonitzar-se amb la resta de
construccions de la població. Aquest estava format per dos volums de dues plantes,
corresponents a la façana de la plaça Major i la façana oberta al carrer Major. Ambdós
volums estan separats per un petit espai descobert -inicialment no visible des del carrer-, i
un dels seus elements més destacats és l'espai porticat als baixos, que aixopluga les
entrades obertes tant a la plaça com al carrer, mitjançant una sèrie d'arcs rebaixats, als
quals es corresponen les obertures de la planta superior.
Pel que fa a la distribució interior, a nivell de planta baixa aquesta consisteix en una
concatenació d'espais polivalents i de serveis. El centre cívic connectava amb una fonda
que disposava de menjador i cafè a la planta baixa; mentre que a la planta alta es
localitzaven quatre petites habitacions. Per la seva banda, a la planta alta del centre cívic
es contemplava l'existència de dependències també polivalents, però de menors
dimensions. Totes aquestes estances es tradueixen exteriorment en una successió rítmica
de finestres sense marc i d'ampit relativament poc sobresortit; i la cantonada rep un
tractament protagonista gràcies al balcó corregut de ferro de la planta alta, que connecta
dues obertures en forma de porta balconera.
Tanmateix, el projecte de Borobio presenta lleugeres divergències respecte als edificis
que actualment es conserven dempeus. Partint del fet que la plaça Major experimentà un
canvi substancial en el moment de la construcció de l'església, la façana del centre cívic
que s'obria a la plaça es perllongà i adquirí major superfície, variant així tant la
configuració de l'entrada de l'edifici com la distribució interior. Pel que fa a la façana
oberta al carrer Major, aquesta deixà de ser completament tancada, i la façana de l'espai
descobert de l'interior de l'immoble esdevingué una porxada d'una alçada que segueix el
mateix esquema de la planta baixa del centre cívic per mantenir la continuïtat de la façana,
amb una sèrie d'arcs rebaixats que s'obren a un espai interior de planta quadrada amb
paviment de còdols, al centre del qual s'aixeca una creu de forja.

Ús actual

Centre cívic i espai porticat

Ús original/altres

Centre cívic i espai porticat
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Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti el Centre cívic i l’espai porticat com
a Equipament privat Cultural-social-religiós corresponent a la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(encerclament d’obertures, cornises, barbacanes, balcons, serralleria i fusteria originals).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant del conjunt, original o derivada de la
seva evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures de la façana, excepte
si es separen d’ella convertint-la en autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau 2R, corresponent a Zona d’Eixample Residencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Conjunt edificat de notable elaboració tipològica configurada a partir de
models remotament vernaculars, el seu interès patrimonial rau a més en el
fet de testimoniar la concentració parcel·lària de la zona en els anys de la
postguerra i el rerefons econòmic, polític i social del que sorgia.
El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Centre cívic i espai porticat, haurà d’incorporar el
que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements d’arquitectura popular del lloc.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana, el porticat o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta el conjunt, s’intervindrà per garantir el
seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Entre els equipaments projectats en el nucli de Sucs, bastit ex novo de la mà de l'Instituto
Nacional de Colonización, cal mencionar especialment el centre cívic, localitzat a la plaça
Major. L'edifici, entre mitgeres, articula la cantonada nord-occidental de la plaça, enllaçant
amb el carrer Major, i la construcció respon a un projecte de José Borobio Ojeda, elaborat
en 1953 per encàrrec de la Direcció General de l'INC i que incloïa, a més de la
construcció d'un centre cívic, la construcció de tres vivendes per a comerciants i dues per
a colons, amb les seves respectives dependències agrícoles.
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Actuacions finca

Edifici projectat l’any 1953, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2196213CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0612

Nº reg/cat.

159.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i oficines
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1948

Autor/promotor

José Rodríguez Mijares amb intervenció de Marià Gomà Pujadas. Arquitectes.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a l'extrem oriental de l'avinguda de Madrid,
articulant la seva unió amb l'avinguda de Blondel.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 1 de l’avinguda de Blondel.

Elements

Íntegrament de pedra, la successió de cornises estableix sis volums o nivells decreixents
en altura però de composició similar gràcies a la distribució d’obertures i pilastres, que
aporten homogeneïtat i condueixen verticalment la vista. La planta baixa i l’altell els
defineixen les obertures verticalment aparellades i les pilastres llises sobre pedestals
entre les perforacions, les quals sustenten un entaulament on recolza el segon cos, que
recorre tota la façana. Al centre de la façana nord s’obre la porta principal -a la façana est
s’han remodelat les finestres i s’ha obert una altra porta-, precedida per dues escales i
custodiada per un arc. De marc motllurat, la flanquegen dues pilastres amb mènsules
sobresortides que probablement sustentaven dues làmpades; mentre que entre dues
parelles de pilastres s’aixeca un entaulament que es trenca al centre del conjunt per acollir
l’escut de l’entitat. El segon cos, també de dues altures, l’emmarquen el ràfec inferior i la
balustrada correguda del volum superior, sustentada per grans mènsules que arrenquen
de la part alta de les pilastres llises que separen les finestres. En aquest cos destaquen
les portes balconeres de la primera planta, coronades per petits voladissos sobre
mènsules. Una balustrada i un balcó corregut de forja delimiten el tercer volum, de quatre
plantes. D’aquestes, les tres superiors presenten balcons individuals amb barana de forja,
de planta corba i separats dels seus veïns per pilastres llises amb capitells motllurats
cúbics, que sostenen el balcó de barana de forja del quart cos, corregut individualment a
cada façana. A ell s’hi obren portes balconeres amb una decoració similar a la dels
balcons de la primera planta del segon volum, i les separen petites pilastres de fust
acanalat. Un ràfec volat recolzat sobre mènsules de pedra esculturades, corona aquest
cos. Una balustrada emmarca un primer terrat, però s’interromp al centre de la façana est
per acollir un rellotge custodiat per un frontó corb entre pilastres i volutes, que evidencia
un historicisme contingut. Sobre el terrat s’aixequen un petit àtic, de planta quadrada i
obertures amb el mateix tractament que les de la planta inferior, coronat per una
balustrada amb gerres a les cantonades; i el sobreàtic, un cos cúbic de tres plantes amb
finestres de marc motllurat, on destaquen els medallons entre les finestres de la segona i
tercera planta i la balustrada final, rematada a les cantonades amb agulles de pedra, la
qual havia d’emmarcar una cúpula que coronaria l’edifici, mai executada.

Ús actual

Habitatges i oficines

Ús original/altres

Habitatges i oficines

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
Centre Històric-Subzona Eix comercial identificada en els plànols amb la Clau R1a2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1-. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de motllurat, serralleria, i elements
ornamentals destacables).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbul, escales, patis, celoberts i unitats funcionals
d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3-. Elements de Modificació Obligada
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R1a2, correspon a Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic de l’edifici edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una institució que ha definit la història de la ciutat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica dels
elements d’acabat i ornamentació existents.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bloc d’oficines i vivendes entre mitgeres acabat en 1948, corona l’illa de cases entre
l’avinguda de Madrid i la de Blondel. Projectat José Rodríguez Mijares amb intervenció de
Marià Gomà Pujadas com a nova seu de la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad” popularment conegut com “Montepío”- (establerta en aquest immoble fins el 1979),
traspua un mesurat diàleg entre l’historicisme de base clàssica de Rodríguez Mijares i una
rigorosa articulació.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1948, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
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Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Rambla d’Aragó, 43

Coordenades UTM x = 301752
y = 4609820

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1700520CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

160.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i oficines
Estil i Època

Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Anys 50 del segle XX

Autor/promotor

Ignacio Villalonga. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc occidental de la rambla d'Aragó, entre els
carrers de Ramón y Cajal i Joan Baiget

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 43 de la Rambla

Elements

Edifici de planta baixa i cinc plantes pis. La façana és integrament de pedra mentre que
l’interior és d’obra arrebossada i pintada. El sobri ràfec que separa la planta baixa de la
resta de l’edifici estableix dos cossos que es poden considerar per separat, ja que la
planta baixa, de major alçada que la resta, acull -a més dels espais de la mútua sanitàriala porta d’entrada a les quatre plantes de vivendes ordenades al voltant d’una escala i
traduïdes a l’exterior amb una configuració diferent de les finestres a cada planta -totes
tancades amb persiana de llibret-, proporcionant una gran singularitat a la façana. La
porta d’accés a les vivendes es produeix a través una porta situada l’extrem nord del mur,
coronada per un arc mixtilini que aixopluga un relleu de l’escut de la mútua lleidatana, i
l’acompanyen una finestra d’arc rebaixat a l’extrem esquerre i una porta de grans
dimensions amb la mateixa configuració al centre -l’accés a la mútua-, ambdues amb una
reixa força densa. La primera planta obre a través d’una galeria configurada per cinc arcs
de mig punt recolzats sobre petites columnes de capitell corinti i fust en fina espiral.
Aquesta dóna pas al segon i tercer pis, que presenten una composició similar pel que fa a
obertures, ja que s’obren tres balcons de llosa volada i barana de ferro recolzats sobre
mènsules, amb les seves corresponents portes -de llinda plana al segon pis, d’arc rebaixat
al tercer- de marc motllurat. L’última planta presenta una obertura correguda a tota la
façana, entre robustes columnes de fust llis i capitell estilitzat. Culminant la successió de
plantes apareixen les golfes, visibles des de l’exterior gràcies a l’òcul del centre de la
façana. El parament està coronat al centre per un arc rebaixat, resseguit per un ràfec amb
petites decoracions aplicades i una cornisa força gruixuts sobre mènsules (cinc per banda).

Ús actual

Habitatges i oficines

Ús original/altres

Habitatges i oficines

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Zona d’Eixample
intensiu flexible corresponent a la Clau R2b1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
mènsules, en especial els elements originals de revestiment de pedra, serralleria, i
acabat).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau r2b1, corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic edifici de la “Mutua Leridana de Seguros”,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
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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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica de
l’acabat de la façana i revestiment de pedra existent.; La conservació tindrà cura del bé
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres bastit seguint un projecte d’Ignacio Villalonga als anys 50 del segle
XX, reformat a nivell de planta baixa de la mà de Guillem Sáez i ampliat mitjançant
l’edificació del pati posterior segons projecte de Marià Gomà i Joan Agelet. La construcció
s’emmarca dins de les tendències historicistes de la postguerra, remarcant un discurs
neomedieval molt lliure.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït als anys 50 del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.
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BÉNS AMBIENT-PAISAT
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LOCALITZACIÓ
Indret / barri
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Plaça de la Pau, 1

Coordenades UTM x = 302486
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;

Número

DADES CADASTRALS
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Delimitació bé
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Localització
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DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0606

Nº reg/cat.

161.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis de l'administració
Estil i Època

Neorenaixentista; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1955

Autor/promotor

Lluís Domènech Torres. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L’edifici -i tota la seva parcel·la- articula la bifurcació entre la
rambla de Ferran i l’avinguda del Segre, essent acompanyat a la part posterior pel carrer
de Riquer.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 1 de la Plaça de la Pau.

Elements

L’accés principal s’obre a la plaça de la Pau, en una orientació (sud-est) diferent a la dels
edificis veïns, traient profit de la majestuositat que li aporta l’ampli espai que el precedeix.
L’edifici combina els murs arrebossats i pintats de color clar amb la pedra aplacada
vermellosa i, sota la teulada de quatre vessants s’encadenen un soterrani, la planta baixa,
dos plantes pis i les golfes. Els pisos estan distribuïts en tres cossos diferenciables tant
per la successió de pilastres i cantoneres de pedra buixardada com pel tractament
protagonista del cos central, coronat per una cornisa prominent. És aquí on es localitza
l’entrada, aixoplugada per una portada que sustenta un balcó amb balaustrada, per bé
que l’edifici també és practicable a través de les portes de les façanes laterals. Aquestes
són més estretes que la principal i tenen una menor profusió de finestres que el cos
central, el qual és ordenadament perforat per una retícula de tres finestres per planta que
decreixen en alçada tant en mides com en tractament, car per bé que les finestres del
soterrani i la planta baixa pràcticament no estan decorades, les de les plantes pis estan
coronades per frontons, i les de les golfes tornen a ser petites obertures amb marc
motllurat, entre pilastres i panells esgrafiats. La façana posterior també presenta tres
cossos, però el central sols té una planta, perforada per cinc vitralls aixoplugats per arcs
de mig punt sobre pedestals i flanquejats per dos òculs, que dóna pas a un terrat amb
balaustrada que deixa entreveure un celobert. L’absència de portes en aquesta façana,
combinada amb la distribució de les obertures propicia que aquesta sigui un mur
compacte, on s’identifiquen dues petites finestres de motllura sobredimensionada que
flanquegen un panell amb una cartel·la. És de menció obligada el vestíbul, que condueix a
la doble escalinata al voltant de la qual s’ordena l’edifici. Escala i hall estan pavimentats
en marbre, i aquest últim l’emmarquen dos arcs de triomf rebaixats, bastits sobre pilars
formats per quatre pilastres cadascun, tots de pedra vermella, que contrasta vivament
amb els tons clars i verdosos de les decoracions dels carcanyols i els panells del sostre.
Com a complement del conjunt i de l'enjardinament dels voltants, es construïren -en les
mateixes dates i segons el disseny del mateix autor-, dues fonts amb una formalització
classicista adient al conjunt: una més petita situada al lateral entre el carrer de Riquer i
l'avinguda del Segre, i altra més monumental, a la plaça de la Pau. De la mateixa manera,
davant de la façana principal s'instal·là l’any 1983, l'escultura expressionista Home, obra
d'Antoni Abad Gil (1974).

Ús actual

Subdelegació del Govern

Ús original/altres

Govern Civil
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Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Adminiatratiu-proveïment identificat en els plànols amb la Clau SE3.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(encerclament d’obertures, motllures, columnes, pilastres, mènsules, barbacanes i
cornises, serralleria, vitralls i fusteria originals).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, antiga sala de govern - originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
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establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE3, correspon a Sistema d’Equipament públic Adminiatratiuproveïment.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.
Els valors d'aquesta finca no resideixen només en el valor històric i
arquitectònic de l’edifici edificat, sinó també en el que representa com a
seu d’una institució que ha intervingut a definir la història de la ciutat.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements classicistes -encerclament d’obertures, motllures, columnes, pilastres,
mènsules, barbacanes i cornises, serralleria, vitralls i fusteria originals- de gran plasticitat,
i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants -ultra l’antiga sala de govern,
vestíbuls, escales, patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del
conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar
el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'antic Govern Civil, actual seu de la Subdelegació del Govern, es bastí en 1955 d’acord a
una estètica neorenixentista, segons un projecte de 1948 Lluís Domènech Torres,
aleshores arquitecte de Regiones Devastadas.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1955, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Joan, 10

Coordenades UTM x = 302305
y = 4609870

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2400201CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0611

Nº reg/cat.

162.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges, banc i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1956

Autor/promotor

Lluís Bonet Garí. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord de la plaça de Sant Joan, a l'est de
les escales mecàniques que condueixen al Canyeret

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 10 de la Plaça de Sant Joan.

Elements

L’edifici consta de planta baixa, planta noble, tres plantes pis, àtic i sobreàtic. El perforen
cinc finestres per planta i llur disposició simètrica i equidistant sols varia a l’àtic i al
sobreàtic. A partir de la primera planta l’edifici adquireix dinamisme gràcies a l’avançament
del cos central respecte a la resta del pla de façana tot aprofitant la balconada de la planta
noble, aixecada sobre les tres obertures de la planta baixa i recolzada sobre tres
mènsules llises. La façana és aplacada en pedra en consonància amb el cromatisme
general de la plaça però amb un tractament diferenciat segons les alçades, que no trenca
la sobrietat i mesura que caracteritza la construcció. L’accés es realitza per l’obertura
central de la planta baixa, lleugerament més gran que les que la flanquegen, i de la qual
cal destacar-ne l’escala interior; com també són interessants els relleus dels escuts de
Lleida i Catalunya i de les figures jacents de caire bucòlic que coronen respectivament les
obertures laterals i centrals de la planta noble, i el lleó situat entre la tercera i quarta
planta, signats per Monjo. L’àtic és rematat per una potent cornisa amb un gran voladís,
que dóna pas a l’element discordant de la construcció: un sobreàtic en forma de cúpula,
de construcció posterior -acompanyat pel rètol del banc- que sobresurt visualment de
l’edifici i esdevé un contrast poc afortunat, que acaba malmetent la clàssica austeritat
compositiva general.

Ús actual

Habitatges, oficines i comerç

Ús original/altres

Habitatges, oficines i comerç

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
Centre Històric-Subzona Eix comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
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protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuin la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, relleus escultòrics,
pilastres, mènsules, en especial els elements originals de revestiment de pedra,
serralleria, i motllures existents).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIV:
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R1a2, corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
BANCO VITALICIO

162.EA

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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica del
revestiment de pedra i motllurat existent.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
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solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit seguint un projecte classicista de Lluís Bonet Garí, l’edifici ocupat per comerços als
baixos i per les oficines de la banca i vivendes a la resta de plantes és un bloc exempt
amb façana al sector nord de la plaça de Sant Joan, aixecat -segons la inscripció sota la
cornisa- en 1956.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1956, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric-Eixample

Adreça/es

Avinguda de Prat de la Riba, 56

Coordenades UTM x = 302168
y = 4610463

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2306310CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

163.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

163.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)
Estil i Època

Arquitectura moderna; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1949-1951

Autor/promotor

Fernando García Mercadal. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'ambulatori articula la bifurcació entre l'avinguda de Prat de la
Riba i el carrer de Salmerón.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 56 de l’avinguda de Prat
de la Riba. Edifici d’assistència sanitària entre mitgeres, capça l’illa de cases que defineix
la cruïlla entre l’avinguda de Prat de la Riba i el carrer de Salmerón

Elements

L’edifici salva el desnivell amb uns baixos semisoterrats de pedra aplacada, sobre els
quals s’aixequen tres plantes pis i un àtic, tot construït amb obra de fàbrica vista, coronats
per un terrat. Les façanes estan ordenadament perforades per finestres amb llinda de maó
a sardinell, que reben un tractament diferenciat en alçada i que al tercer pis -on presenten
ampits correguts- són aixoplugades per arcs rebaixats de maó a sardinell, dinamitzant la
façana. Aquesta la corona un ràfec de formigó que dóna pas al terrat, on al seu torn s’hi
aixeca l’àtic, composat per un conjunt d’elements cúbics.
L’accés s’efectua per la façana que articula la cantonada i que rep un tractament
diferenciat arran de la rampa que precedeix l’entrada -substituta d’unes escales anteriors,
condueix a uns baixos completament aplacats en pedra, on s’hi obre la porta, flanquejada
per dues fornícules buides- i del balcó que s’obre al centre de la primera planta,
acompanyat per finestres que segueixen la composició general d’obertures de la
construcció. La façana oberta a Prat de la Riba no presenta particularitats destacables,
que sí que són presents a la façana de Salmerón. Aquesta façana presenta dos volums
d’idèntica composició que flanquegen un tercer cos, lleugerament retardat respecte el pla
del mur però més elevat que la resta, car és part dels volums cúbics del terrat i n’interromp
la continuïtat. Aquest cos acull la caixa d’escala i presenta un esquema similar al de la
resta de l’edifici, per bé que les finestres estan a diferents alçades que la resta de plantes.
L’interior de l’ambulatori fou dissenyat seguint plantejaments higienistes remarcant una
formalització sòbriament funcional, i s’ordena al voltant d’un pati, on en destaca la lluerna
de formigó que allotja i on s’hi obren espais degudament calculats i adequats als objectius
que havien d’acomplir, els quals han quedat força deformats arran de reformes posteriors i
adequacions a noves necessitats, no sempre respectuoses amb el conjunt original.

Ús actual

Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)

Ús original/altres

Ambulatori

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Equipament públic
sanitari-assistencial corresponent a la Clau SE2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA:
1.A.1) Els panys plens de paret originals dels anys cinquanta del segle XX.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals dels anys cinquanta
del segle XX, que configuren la formalització de la façana en relació amb els panys plens
de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin
els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(obertures, nínxols, relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, cobertes planes,
accés amb escalinata i bancades exteriors).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original dels anys cinquanta
del segle XX.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales i unitats funcionals d’accésoriginals dels anys cinquanta del segle XX.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura en maó vist de l’edifici original dels anys
cinquanta del segle XX.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES:
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
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originals o similars.

2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi la línia envoltant l’edifici original dels anys
cinquanta del segle XX.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i la textura de l’edifici original dels
anys cinquanta del segle XX.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau SE2, corresponent a Equipament públic Sanitari-assistencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic Ambulatori-Cuap Prat de la Riba, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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
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2017

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

Lleida
CENTRE D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CUAP)
PRAT DE LA RIBA

163.EA

documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari
final de tot el material.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element original dels anys
cinquanta del segle XX. i especialment la formalització material i constructiva de l’exterior
basada en una severa composició en maó vist i pedra.; La conservació tindrà cura del bé
protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o
desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets
essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció
d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona urbana que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu
correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la
seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del
possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació
d’elements que interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no
s’avingui amb el seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura del l’immoble es realitzaran conservant al màxim
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l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici fou encarregat per l’Instituto Nacional de Previsión a Fernando García Mercadal, i
es bastí entre 1949 i 1951, essent inaugurat en 1953.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït entre els anys 1949 i 1951, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions ANTIGA RESIDÈNCIA SANITÀRIA
GENERAL MOSCARDÓ
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Ciutat Jardí

Adreça/es

Camí de Montcada, 23
Avinguda Alcalde Rovira, 80
Coordenades UTM x = 301081
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4611059
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1212302CG0111C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 0404

Nº reg/cat.

164.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Hospital
Estil i Època

Arquitectura moderna; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1950

Autor/promotor

Fernando García Mercadal. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. La residència s'aixeca al flanc oriental de l'avinguda de l'Alcalde
Rovira Roure, poc després de la seva intersecció amb el passeig de l'Onze de setembre

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 23 del Camí de Montcada.

Elements

La part originària de la residència és un bloc rectangular lleugerament còncau de sis
plantes d’alçada, bastit en un únic eix nord-sud. Tota la pell de l’edifici està rítmicament
perforada per la retícula de finestres i remarcada per diverses línies d’elements de maó
sobresortits; mentre que la planta baixa rep un tractament diferenciat a mode de sòcol
amb pedra aplacada, i l’edifici és coronat per un àtic i una terrassa practicable que genera
dos graons descendents cap als extrems, concordant amb els estrets trams de mur
lleugerament endarrerits respecte a la resta de la façana. Envoltat per uns bells jardins de
tipus anglès, l’accés principal està assenyalat al centre del bloc per una marquesina i unes
escales de formigó, i acompanyat per dues entrades secundàries als extrems.

Ús actual

Hospital

Ús original/altres

Residència sanitària

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Sanitari-assistencial identificat en els plànols amb la Clau SE2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
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B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret originals dels anys cinquanta del segle XX.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals originals dels anys
cinquanta del segle XX, que configuren la formalització de la façana en relació amb els
panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits
que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin
(obertures, relleus, motllures, pilastres, mènsules, serralleria, cobertes de pissarra i teula,
rellotge emmarcat amb pilastres i frontó trencat, pèrgola).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original dels anys cinquanta
del segle XX.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales i unitats funcionals d’accésoriginals dels anys cinquanta del segle XX.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura en maó vist de l’edifici original dels anys
cinquanta del segle XX.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.

2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi la línia envoltant l’edifici original dels anys
cinquanta del segle XX.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Allò que no s’atengui al cromatisme, l’acabat material i la textura de l’edifici original dels
anys cinquanta del segle XX.

3. Elements de Modificació Obligada:
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Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau SE2, corresponent a Equipament públic Sanitari-assistencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element original dels anys
cinquanta del segle XX. i especialment la formalització material i constructiva de l’exterior
basada en una severa composició en maó vist.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus
trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la
construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
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Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’antiga Residència Sanitària General Moscardó s’aixecà als afores de Lleida, al costat de
la carretera d’Osca, seguint un projecte redactat en 1950 per Fernando García Mercadal.
Inaugurada en 1956, és un auster edifici de grans proporcions que combina el maó vist i
el formigó armat, i esdevé en la Lleida del moment un dels referents de retrobament amb
l´arquitectura moderna. Es va projectar una ampliació en 1976 (projecte d’Aurelio Botella i
Antonio Taboada), no executada fins 1980 i finalitzada en 1987, consistent en dos edificis
perpendiculars entre ells i de voluntat mimètica respecte a l’antiga residència, construïts
perpendicularment a aquesta i generant una planta en forma d’I, la de l’actual Hospital
Universitari Arnau de Vilanova.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici inaugurat l’any 1956, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

165.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis de l'Administració
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1951. Reformada entre 1985 i 1987

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitecte / Francesc Lladó. Arquitecte (reforma)

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula el gir entre les avingudes de Prat de la Riba i de
l’alcalde Rovira Roure, obert a la plaça de Ricard Viñes i tancat a la part posterior pel
Passatge Pompeu.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 1 de l’avinguda de Prat
de la Riba. L’edifici l’envolta un petit jardí i es troba en un dels nusos viaris més importants
de la ciutat, la conjunció de les avingudes de Rovira Roure, Prat de la Riba i Dr. Fleming
amb el carrer del bisbe Ruano, col·laborant en la composició general de la plaça de
Ricard Viñes.

Elements

L’entrada és el cos més baix i sobresortit de tots, de planta baixa i semisoterrani aplacat
en pedra natural groga i actualment precedit per unes escales i una rampa paral·leles a
l’avinguda de Rovira Roure. El gruix de l’edifici el constitueixen dos volums clarament
visibles a nivell de façana per l’ús dels materials i el seu cromatisme, però que a la façana
posterior esdevenen complexos, car els s’uneixen mitjançant un escalat de volums,
alçades i materials, amb les finestres disposades homogèniament i recorrent a la cornisa
com a element d’unió.
El volum més baix connecta l’avinguda de Rovira Roure amb el passatge Pompeu, i és
completament aplacat en pedra artificial blanca, llur composició suggereix que encaixa i
abraça el volum més alt. Lleugerament sobresortit del pla general de la façana, és de
planta baixa i semisoterrani, i quatre finestres per planta el perforen rítmicament. Per la
seva banda, l’edifici més alt, de maó vist, s’eleva darrere del cos d’entrada, i connecta
l’avinguda de Prat de la Riba i el passatge Pompeu. De planta baixa i quatre pisos, l’ús
dels materials permet, al seu torn, identificar-hi dues seccions: la central, encaixada al
volum de pedra blanca i sobresortint del seu interior, amb grans finestres a cada planta
que custodien la vidriera de pavés que il·lumina la caixa d’escala i recorre la façana; i la
lateral, un llenç pla de pedra blanca, amb l’escut de l’institut de Sanitat entre llorers al
centre de l’última planta. Aquest cos fa un gir i també disposa de façana a Prat de la Riba,
amb accés propi i rítmicament perforada per finestres que segueixen la composició
general. Tanmateix, el que cal destacar és que la cantonada d’aquest volum, oberta al
passatge Pompeu, és el resultat d’una intervenció posterior llargament discutida, que
tancà una balconada d’aire altament funcional i de qualitat estètica, que articulava el joc
d’alçades de la façana posterior.

Ús actual

Serveis Territorials de Salut

Ús original/altres

Edifici sanitari
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Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Equipament públic
Sanitari-assistencial corresponent a la Clau SE2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau SE2, corresponent a Equipament públic Sanitari-assistencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’antic edifici de sanitat actual edifici dels Serveis
Territorials de Salut, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la
seva redacció.
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En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants,
vestíbuls, escales, patis i estances que completen la discreta monumentalitat del conjunt.;
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’actual seu dels serveis territorials de salut fou projectada per Marià Gomà Pujadas en
1951, construïda en 1956 i reformada per Francesc Lladó entre 1985 i 1987. En el context
dels anys cinquanta, aquest projecte suposà -com altres obres d’aquell moment del
mateix autor- una aportació de funcionalisme estimulant, arran de la llibertat tipològica,
textural i cromàtica que ofereix.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1956, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment. L’any
1985 va estar sotmès a una important reforma.
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1503

Nº reg/cat.

166.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i serveis administratius
Estil i Època

Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1958

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas i Francesc Bordalba Montardit. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer d'Anselm Clavé i la
plaça de Ramon Berenguer IV.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 2 del Carrer d’Anselm Clavé.
L’edifici, entre mitgeres, articula la cantonada entre el carrer d’Anselm Clavé i la plaça de
Ramon Berenguer IV mitjançant la pedra aplacada i la ceràmica vidriada, roja a la façana
del d’Anselm Clavé i roja i blava a la plaça de Ramon Berenguer IV.

Elements

Edifici de planta baixa, planta principal, i sis plantes pis. Accessible només pel carrer
d’Anselm Clavé, el retranqueig de la façana genera tres volums o nivells diferents. El
primer, format per la planta baixa i el principal, l’ocupa la Cambra de comerç i està
lleugerament endarrerit respecte el pla general del mur, en aquest cas completament llis i
només interromput pel rètol que separa les dues altures, la pèrgola que aixopluga
l’entrada i els grups de quatre finestres no sobresortides que perforen rítmicament
ambdues façanes. El segon volum el conforma el bloc de vivendes, entre el primer i el
cinquè pis, projectat a partir de la repetició d’un mòdul -cada obertura i els elements que
l’acompanyen-. Aquest cos sobresurt respecte als baixos i rítmicament s’hi obren finestres
allargades accentuades per ampits i llindes i decorades amb rajola vidriada vermella. A la
segona planta de la façana del carrer d’Anselm Clavé, el ritme l’interromp un balcó no
sobresortit, al qual s’obren dues portes que perforen un mur amb ceràmica vidriada blava.
Aquest cos o nivell el corona un balcó corregut de composició similar a l’anterior i aplacat
en ceràmica vidriada blava que, a la façana d’Anselm Clavé i a la mateixa alçada que el
balcó de la segona planta, és interromput per una sèrie de biguetes d’obra. Sobre seu
s’aixeca el tercer volum, l’àtic, endarrerit respecte el pla del mur i compost també a partir
d’un mòdul, coronat per una coberta plana.
La façana oberta a la plaça de Ramon Berenguer IV, per bé que respecta la composició
general, varia lleugerament al cos de vivendes i l’àtic. La façana també és llisa i coronada
pel balcó corregut i l’àtic -solucionat aquí també amb un balcó corregut no sobresortit-;
però en aquest cas les obertures s’articulen horitzontalment amb plaques de ceràmica
vidriada vermella (als extrems) i blava (al centre), entre les finestres; i amb planxes
metàl·liques sota els ampits, assenyalant cada forjat. A nivell vertical, la façana mostra
l’estructura vista de pilars metàl·lics, els quals a la part superior del parament, sustenten la
coberta.

Ús actual

Habitatges i Cambra de Comerç, Indústria i Serveis

Ús original/altres

Habitatges i Cambra de Comerç, Indústria i Serveis

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.
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Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
d’Eixample intensiu flexible identificat en els plànols amb la Clau R2b1.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, sala d’actes, estances, patis,
celoberts i unitats funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica
més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
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2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1, corresponent a Zona d’Eixample intensiu flexible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
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poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
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d’elements de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants,
vestíbuls, sala d’actes, escales, patis i estances- que completen la discreta
monumentalitat del conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La seu de la Cambra de Comerç i Indústria fou bastida en 1958 segons un projecte de
Marià Gomà Pujadas i Francesc Bordalba Montardit, que proposava un edifici compacte i
de composició racional, emmarcat en l’arquitectura de la modernitat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1958, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

Vista de conjunt

2017

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

Lleida
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

166.EA

2017

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

Lleida
GOVERN MILITAR

167.EA

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

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric-Eixample

Adreça/es

Avinguda de Prat de la Riba, 36

Coordenades UTM x = 301932
y = 4610311

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2005102CG0120E
2005101CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE9_Equipament públic
Seguretat i defensa

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
GOVERN MILITAR

167.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1504

Nº reg/cat.

167.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Govern Militar
Estil i Època

Internacional; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1962-1963

Autor/promotor

Juan Martos i Emilio Ramos. Arquitectes i Ramón Torroja. Enginyer

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici -exempt- està emmarcat pels carrers d'Onofre Cerveró, de
Bonaire i de l'Ensenyança, i per l'avinguda de Prat de la Riba, poc abans de la seva
intersecció amb l'avinguda de l'Alcalde Porqueres.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 36 de l’avinguda Prat de la
Riba.

Elements

Edifici composat per tres cossos o edificis administratius, els quals estan disposats
tancant un petit jardí al seu interior. Aquests presenten volumetries prismàtiques
apaïsades i alçades que van dels dos als quatre pisos amb àtic, elevats sobre uns baixos
més alts. A excepció de l’edifici posterior -revestit de planxes metàl·liques blaves
rítmicament perforades per dues línies d’austeres finestres-, la resta d’immobles
presenten interiors de planta lliure, murs cortina a les façanes de major superfície i
cobertes planes. Cal destacar la solució adoptada per l’entrada, aixoplugada per l’edifici
paral·lel al carrer de l’Ensenyança, llurs baixos desapareixen parcialment i el buit esdevé
una passarel·la coberta per la resta de l’edifici, suportat per bigues d’acer.
Pel que fa a la delegació de defensa, és un edifici prismàtic de maó vist sobre sòcol de
pedra, amb forjats de formigó i alguns elements metàl·lics. La façana s’obre al carrer
d’Onofre Cerveró, i és aixoplugada per una pèrgola de formigó. De planta baixa i dos pisos
d’alçada, està perforat de manera equilibrada mitjançant senzilles finestres i presenta
teulada plana. Tanmateix, l’element especialment destacable és el cub de formigó que
sobresurt al centre de la façana, el qual esdevé el forjat d’un balcó corregut a les dues
plantes superiors de l’immoble, on s’hi obre una porta balconera a cada extrem i diverses
finestres al centre.

Ús actual

Comissaria. Serveis estatals de defensa

Ús original/altres

Govern Militar

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Seguretat i Defensa identificat en els plànols amb la Clau SE9.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret originals, o derivats de la seva evolució tipològica més
significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
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2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau SE9, corresponent a Equipament públic de Seguretat i Defensa.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació l’espais comunitaris rellevants,
vestíbuls, escales, patis i estances- que completen la discreta monumentalitat del
conjunt.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui
alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar
el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
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segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.
Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit entre 1962 i 1963 segons un projecte dels arquitectes Juan Martos i Emilio Ramos, i
de l’enginyer Ramón Torroja, és un conjunt de diversos edificis de vidre, formigó, acer,
pedra artificial i maó que, pel seu plantejament altament racional, es podria adscriure a
l’arquitectura de l’anomenat internacional. Envoltats per un jardí, inicialment estaven
destinats a acollir la seu del Govern Militar de Lleida, actualment remodelats com a
comissaria de policia i acollint també dependències administratives dels serveis estatals
de defensa, tot ocupant l’illa de cases definida per l’avinguda de Prat de la Riba i els
carrers de l’Ensenyança, Bonaire i Onofre Cerveró i esdevenint un element de valor
urbanístic destacat en tant que fita i tancament de l’avinguda de l’alcalde Porqueres.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1963, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Indret / barri
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Adreça/es

Avinguda del President Tarradellas, 2

Coordenades UTM x = 302764
y = 4609693

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3098827CG0029H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

168.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis administratius
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1965

Autor/promotor

Josep Maria Cots Massana. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. El pavelló es troba a l'interior del recinte dels Camps Elisis, al final
del passeig dels plàtans, paral·lelament a l'avinguda de Josep Tarradellas.

Context

Edifici bastit en el bell mig dels camps Elisis de la ciutat, amb accés des del número 2 de
l’avinguda del President Tarradellas.

Elements

La construcció actual combina una estructura de formigó, sostre pla i tancaments de vidre,
i és practicable tant per la façana est -moll de càrrega- com per la oest, la principal. La
façana mostra l’estructura vista de formigó, tancada amb vidre. Una doble escala
sobresurt del pla de façana per delimitar l'accés a la planta semisoterrada, la qual acull
l'espai expositiu -completament lliure- i aprofita la llum natural que penetra pels murs de
vidre. La mateixa escala proporciona accés a la primera planta, compartimentada
interiorment per acollir tres sales de congressos i espais polivalents -de tal manera que la
funcionalitat del mur cortina de vidre es perd en part- i, des de l'interior de la primera
planta, unes escales permeten l'accés a la segona planta, on es localitza la seu de
l'organisme firal de la ciutat.

Ús actual

Seu del Patronat de Fires de Lleida

Ús original/altres

Espai firal cobert.

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Equipament públic
Cultural-social-religiós corresponent a la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
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C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret i parament de vidre originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de la façana en relació
amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres
afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants -vestíbuls, escales i unitats funcionals d’accés,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
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2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau SE4, corresponent a Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Palau de vidre, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
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Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en tot un seguit
d’elements de gran plasticitat, i de l’interior amb dotació d’espais comunitaris rellevants,
vestíbuls, i escales que completen la discreta monumentalitat del conjunt.; La conservació
tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no
deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni
modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la
façana o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici projectat per Josep Maria Cots Massana seguint un encàrrec de l'alcalde Pons, fou
bastit en 1965 per tal de proporcionar un espai firal cobert al recinte dels Camps Elisis.
L'actual seu del Patronat de Fires de Lleida es construí sobre un antic estany -projectat
per Lluís Domènech en 1947, desaparegut arran d’aquesta intervenció- situat a l'extrem
occidental del passeig dels plàtans dels Camps Elisis, tot estirant-se paral·lelament a
l'avinguda de Josep Tarradellas.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1965, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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Altres denominacions COL·LEGI SANT PERE CLAVER
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Raïmat

Adreça/es

Polígon 5, Parcel·la 9
Partida Pla de Raïmat
Coordenades UTM x = 291828
;
y = 4617707
Número

DADES CADASTRALS

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

00500090359018

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

-

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

169.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Capella
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1958

Autor/promotor

Enric Comas de Mendoza. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. La capella es troba a l'interior del complex de l’actual col·legi de
Sant Pere Claver, prop del nucli de Raïmat, al flanc est de la carretera N-240

Context

La capella està situada en el Polígon 5, Parcel·la 9 del nucli de Raïmat.

Elements

L'edifici és una austera construcció de maó vist, sense decoracions ni motllures de cap
mena, que no entra en contradicció amb el dinamisme geometritzant del mur sud. La
capella, d'un clar aire funcionalista que entronca amb la nova producció arquitectònica
d'edificis religiosos dels anys 50 del segle XX, exponents dels moviments de renovació
litúrgica preconciliars, consta d'una única nau en forma rectangular, amb espais auxiliars
adossats als murs nord i sud, és rematada a ponent per un absis semicircular i coronada
per una esvelta teranyina de fusta al sostre coberta exteriorment per un teulat a dues
aigües. La construcció és accessible a través de diverses portes diferenciades segons els
seus usuaris, i cal destacar especialment el notable treball de la il·luminació i regulació
tèrmica de la capella, car totes les obertures, de grandària i transparència progressives,
s'obren esglaonadament en el mur lateral sud.

Ús actual

Capella

Ús original/altres

Capella

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a sòl no Urbanitzable.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
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C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret i mur calat del nàrtex.
1.A.2) Tots les obertures, elements volats i coronaments originals, corresponents a la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret i mur calat del nàrtex, i
en especial els vitralls, les portes i altres tancaments (sense poder-ne afegir de nous, ni
tampoc tendals, elements de protecció solar, rètols, instal·lacions o aparells).
1.A.3) Tots aquells elements ornamentals originals de maó cara vista i motius de
serralleria.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.C. ÀMBITS INTERIORS DEL NÀRTEX I DE L’ESGLÉSIA
Els espais interiors originals del nàrtex i del temple, la nau, el nucli del presbiteri amb
l’altar, la sagristia, els panys de paret i els finestrals.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i textura originals en maó cara vista de la façana exterior
(panys plens de paret de maó cara vista, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i dels
àmbits interiors del temple.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
2.A.1) Tot allò que hagi canviat els panys plens de paret.
2.A.2) Tot allò que hagi canviat les obertures, elements volats i coronaments originals,
configuradors de la formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret i
mur calat del nàrtex, i en especial les portalades, els vitralls, les portes i altres
tancaments.
2.A.3) Tot allò que hagi canviat els elements ornamentals originals.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CONJUNT
Tot allò que hagi canviat la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa, i els elements infraestructurals i d’instal·lacions
(antenes, aparells de climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització
original del conjunt, etc.).
2.C. ÀMBITS INTERIORS DEL NÀRTEX I DE L’ESGLÉSIA
2.C.1-. Tot allò que hagi canviat els espais interiors originals del nàrtex i del temple, la
nau, el nucli del presbiteri amb l´altar, la cripta, la sagristia, els panys de paret, els
finestrals, les portes i altres tancaments.
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2.C.2-. Tot allò que cal substituir, per la seva millora tècnica i funcional, mantenint el
màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars.
2.C.3-. Tot allò complementari que cal canviar per l’adaptació o millora dels usos litúrgics imatgeria, elements iconogràfics, mobiliari, il·luminació, etc-, mantenint el màxim possible
la formalització compositiva, el cromatisme i la textura originals o similars del conjunt,
sense que això sigui obstacle per a poder emprar nous llenguatges artístics.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
Tot allò que hagi canviat el cromatisme, l’acabat material i textura originals de la façana
exterior (panys plens de paret de maó cara vista, obertures, fusteries, reixes i ornaments) i
dels àmbits interiors del nàrtex i el temple.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.
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Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt, i especialment la
disposició exterior de la façana -nàrtex i església-, amb tots els seus elements, i els àmbits
interiors, remarcant-ne la nau, el nucli del presbiteri amb l’altar, la cripta i la sagristia.; La
conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, enderrocar ni total ni
parcialment, ni modificar els seus trets essencials considerats com a patrimonials. La
intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova coberta en mantindrà les
característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Capella encarregada el 1958 a Enric Comas de Mendoza per part de l'ordre de la
Companyia de Jesús, la qual fou projectada i bastida com una “capella domèstica”, la qual
havia d'acollir als gairebé tres-centes membres de la comunitat de l’inicial noviciat.
Posteriorment, el conjunt es va rehabilitar com a col·legi, i el temple es troba obert a un
pati interior situat pràcticament al centre del complex escolar de Sant Pere Claver, als
voltants de Raïmat
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1958, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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CONJUNT PARROQUIAL DE SANTA MARIA MAGDALENA

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

170.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer del Paer Casanovas, 30

Coordenades UTM x = 302125
y = 4610730

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2209911CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

170.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

170.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Conjunt parroquial
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Mitjan segle XX

Autor/promotor

José Rodríguez Mijares. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. El conjunt tanca el flanc occidental de la plaça de Santa Maria
Magdalena, articulant la cantonada entre el carrer del Paer Casanoves i el carrer de
Ramon Llull.

Context

Edifici bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 30 del carrer del Paer
Casanovas.

Elements

Església de tres naus orientada a ponent amb la nau central sensiblement més alta que
les laterals i coberta a dues vessants. L’accés al temple es produeix a través d’un portal
situat al centre de la façana, aixoplugada per un arc de mig punt i al seu torn custodiada
per una triple arcada de mig punt oberta a l'alçada de l'inici de les cobertes laterals. La
curiosa aparença de la façana rau en el fet que aquesta roman inacabada, i les filades de
maó sobre les quals s'instal·laria el revestiment han quedat a la vista, com un afer
pendent.
A l’interior del temple, l’any 1959 Lluís Trepat dugué a terme les pintures murals del
presbiteri, amb escenes evangèliques de la vida de la Magdalena, i l'emmarcament de
l’arc triomfal. En 1960, en els panys dels estreps revestits de pedra artificial blanca, sota
les pintures de Trepat, a dreta i esquerra, Leandre Cristòfol realitzà dos relleus
monumentals, dues figures gegantines que flanquegen la introducció al presbiteri en un
llenguatge expressionista impactant, que representen la Puríssima i la santa titular de
l'església.
Pel que fa al centre parroquial, en l’obra de 1970 -avui parcialment modificada- es
perfilava, en planta baixa, un vestíbul general comunicant amb l’església i el carrer, la
zona de despatxos parroquials, l'arxiu, sales diverses, despatx d'assistència social,
serveis, etc., i particularment el buit que connectava amb la sala de jocs del soterrani, així
com el porxo cobert i les terrasses d’estar que suposaven uns interessants ambients de
connexió entre interior i exterior, entre la zona privada i la pública. A la primera planta
trobem una sala d’actes i la casa rectoral.
El tractament textural i epidèrmic de murs i façanes -intentant donar resposta plàstica a la
voluntat de la comunitat parroquial de llavors, immersa en la sensibilitat postconciliarconsisteix en un sòcol de formigó a ras de terra sobre el que es situa un mur d’obra de
fàbrica vista fins dos metres i mig d’alçada, i a partir d'aquí el revestiment de fibrociment
només interromput -com en el mur d’obra vista- per les finestres i portes flanquejades per
fileres verticals de maó a sardinell. El coronament d’aquest cos també està realitzat amb
fileres –horitzontals- de maó a sardinell i aixecades sobre una corretja de formigó que de
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tant en tant interromp, donant la sensació dels merlets o espitlleres de torres o castells, en
la línia discretament anecdòtica gardelliana, que en aquells moments s’està conreant a
Itàlia.
Ús actual

Conjunt parroquial

Ús original/altres

Conjunt parroquial

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està basti l’edifici com a Equipament privat
Cultural-social-religiós corresponent a la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES DEL CENTRE PARROQUIAL
1.A.1) Els panys plens de paret originals de 1970 (sense poder afegir noves obertures en
el plans de façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures i coronaments originals de 1970 que configuren la formalització
de les façanes en relació amb els panys plens de paret (que en cap cas han de ser
desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals de 1970 (pràcticament
reduïts a emfasitzar els volums arquitectònics, les obertures i els coronaments amb els
materials vistos, majoritàriament maó i fibrociment).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CENTRE PARROQUIAL
1.B.1) Tots aquells elements de les línies envoltants de l’edifici –vertical i horitzontal- que
defineixen la seva tipologia original de 1970.
1.B.2) Els nivells de plantes i distribucions interiors, avui parcialment modificats, dels que
cal recuperar el màxim possible de la disposició original de 1970 en futures intervencions,
de manera que respectin les seves obertures a façana, excepte si es separen d’ella
convertint-la en autònoma.
1.B.3) Els espais interiors i semi-exteriors, avui parcialment modificats, dels que cal
recuperar el màxim possible de la disposició original de 1970 en futures intervencions:
vestíbul general comunicant amb l’església i el carrer, zona de despatxos parroquials,
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sales diverses i particularment el buit que connectava amb la sala de jocs del soterrani,
així com el porxo cobert i les terrasses d’estar que suposaven uns interessants ambients
de connexió entre la zona privada i la pública, i a la primera planta la sala d’actes i la casa
rectoral.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme, l’acabat material i la textura de l’edifici original de 1970, tant en
façanes i espais semi exteriors, com en el àmbits interiors.
1.D. ESGLÉSIA INACABADA I ELEMENTS PLÀSTICS INTEGRATS
1.D.1) En la previsible represa del projecte interromput d’acabament de l’església, s’hauria
de garantir, per exigències d’entorn d’aquest element catalogat que és el centre
parroquial, una harmonització amb la seva plàstica i configuració.
1.D.2) Elements plàstics de l’església –promoguts com un tot amb l’acabament de
l’església i el centre parroquial en la segona meitat del segle XX- que contribueixen a
completar el conjunt en la seva configuració i significat, han de conservar-se integrats i
inseparables d’ell: es tracta de les pintures murals del presbiteri amb escenes
evangèliques de la vida de la Magdalena i de les de l'emmarcament de l’arc triomfal amb
temes de l’Apocalipsi, realitzades per Lluís Trepat en 1959, i de dos relleus monumentals
de la Puríssima i de la santa titular, realitzats per Leandre Cristòfol en 1960.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES DEL CENTRE PARROQUIAL
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret originals de 1970
(sense poder afegir noves obertures en el plans de façana, ni rètols o altres elements que
desvirtuïn la seva composició).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures i coronaments originals de
1970 que configuren la formalització de les façanes en relació amb els panys plens de
paret (que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els
seus límits arquitectònics.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de fusteria i ornamentals
originals de 1970 (pràcticament reduïts a emfasitzar els volums arquitectònics, les
obertures i els coronaments amb els materials vistos, majoritàriament maó i fibrociment).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA DEL CENTRE PARROQUIAL
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de les línies envoltants de
l’edifici –vertical i horitzontal- que defineixen la seva tipologia original de 1970.
2.B.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes i distribucions
interiors, avui parcialment modificats, dels que cal recuperar el màxim possible de la
disposició original de 1970 en futures intervencions, de manera que respectin les seves
obertures a façana, excepte si es separen d’ella convertint-la en autònoma.
2.B.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els espais interiors i semi-exteriors, avui
parcialment modificats, dels que cal recuperar el màxim possible de la disposició original
de 1970 en futures intervencions: vestíbul general comunicant amb l’església i el carrer,
zona de despatxos parroquials, sales diverses i particularment el buit que connectava amb
la sala de jocs del soterrani, així com el porxo cobert i les terrasses d’estar que suposaven
uns interessants ambients de connexió entre la zona privada i la pública, i a la primera
planta la sala d’actes i la casa rectoral.
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2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura
de l’edifici original de 1970, tant en façanes i espais semi exteriors, com en el àmbits
interiors.
2.C.2) Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i
funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la
textura originals o similars.
3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials del recinte catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici, Clau SEp4, corresponent a Equipament privat Cultural-socialreligiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el conjunt parroquial, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions a futures intervencions:
Caldrà que les intervencions a plantejar prioritzin intencionadament les propostes a fi i
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efectes de resoldre i/o esmenar tot allò que s’ha descrit en els punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 del conjunt originals de 1970, i
especialment els panys plens de paret amb les seves obertures, coronaments, elements
de fusteria i ornamentals (pràcticament reduïts a emfasitzar els volums arquitectònics amb
els materials vistos, majoritàriament maó i fibrociment) de l’exterior, així com els àmbits
interiors i semi-exteriors més rellevants com ara el vestíbul general comunicant amb
l’església i el carrer, la zona de despatxos parroquials, sales diverses, el porxo cobert i les
terrasses, la sala d’actes i la casa rectoral.; La conservació tindrà cura del bé protegit
impedint que la construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer.
No es permet, enderrocar ni total ni parcialment, ni modificar els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l’edifici, s’intervindrà per garantir el seu correcte
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original de la construcció utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
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possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
possibles restes de primitives estructures conservades al seu interior, utilitzant o
recuperant els materials que la composen.
Les intervencions sobre el seu interior es faran integrant, en la mesura del possible, les
especificitats originals de l’immoble, evitant canvis formals i constructius que alterin la
genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries, etc.). En el cas que el
material no es pugui trobar o les necessitats actuals d’acondiciament facin difícil la
utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques i materials que s’hagin
d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte constructiu de
l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica vigents. Aquestes millores s’hauran d’introduir amb
solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins el
conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Santa Maria Magdalena és una parròquia de titularitat antiga, estant ubicada la seva
primera seu romànica en l'actual carrer Democràcia, la qual fou enderrocada en 1838. A
mitjan segle XX, degut a les previsions del creixement urbà cap al nord, es reinstaura en
l'actual cantonada del carrer Paer Casanoves i carrer Ramon Llull, tot edificant-se un nou
temple, iniciat sota la direcció de l'arquitecte diocesà José Rodríguez Mijares. Els locals
parroquials oberts al flanc est de la plaça tot articulant la cantonada amb el carrer de
Ramon Llull, responen a un projecte elaborat en 1970 per Lluís Domènech Girbau, Lauri
Sabater i Ramon M. Puig.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït a mitjan del segle XX, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Vila de Foix, 2-4

Coordenades UTM x = 301965
y = 4609478

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2096901CG0029E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1505

Nº reg/cat.
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Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

171.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Funcionalista; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1967

Autor/promotor

Lluís Domènech i Torres. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici ocupa tot el flanc occidental del carrer de la Vila de Foix.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat, amb accés des del número 2 del carrer de la Vila de Foix.

Elements

El resultat és un edifici compacte i a la vegada equilibrat que manté un interessant diàleg
amb l’antic Hospital de Santa Maria i la Catedral Nova. L’edifici presenta una successió
de cornises de secció geomètrica que permeten identificar una planta baixa, aplacada en
marbre vermell i destinats a locals comercials, cinc plantes pis destinades a vivenda a raó
de quatre habitatges per planta, íntegrament aplacades en grans lloses de pedra artificial i
rematades per un prominent voladís, el qual permet intuir la presència d’un terrat al
capdamunt de la construcció.
L’edifici és accessible per les tres façanes, però l’entrada a les vivendes està als números
2 i 4 del carrer de Vila de Foix, on dues portes resguardades per un voladís en forma de
campana es diferencien de la resta dels baixos, els quals han deformat sensiblement
l’aparença de la façana arran de la proliferació dels locals comercials. La façana és sòbria
i altament homogènia, i la distribució equilibrada de les obertures -totes en forma de
portes balconeres amb baranes no sobresortides del pla de façana- estableix un subtil
contrast amb el ritme que aporten les concavitats verticals que, en forma de plecs, van
flanquejant cada perforació.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn urbà consolidat més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
Centre Històric-Subzona Eix comercial, identificat en els plànols amb la Clau R1a2.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
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- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANA
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configurin la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals originals que es conservin (la sòbria
serralleria de les baranes, encerclament d’obertures, relleus, motllures, òculs, pilastres,
etc., en especial els elements originals de pedra artificial).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici, original o derivada de la seva
evolució tipològica més significativa.
1.B.2) Els nivells de plantes pis, tot respectant les seves obertures, excepte si es separen
d’ella convertint-la en façana autònoma.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants: vestíbuls, escales, patis, celoberts i unitats
funcionals d’accés, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.C.1) El cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures,
fusteries i elements de protecció solar) com en coberta.
1.C.2) L’acabat material de les façanes i en especial la seva textura.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANA
Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i funcional,
mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la textura
originals o similars.
* En el cas de no tenir informació del cromatisme i textura original, s’aplicaran el criteris
establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures del
Centre Històric.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA:
2.B.1) Tots aquells elements que hagin canviat la línia envoltant original de l’edifici (o
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falsejat o transformat la tipologia original), afectant a la seva caracterització tipològica.
2.B.2) Tots els elements infraestructurals i d’instal·lacions (antenes, aparells de
climatització, cablejat en façana, retolació fora de la formalització original del conjunt, etc.)
que es puguin ordenar adequadament per a mitigar el seu impacte sobre el bé catalogat.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Allò que no s’atengui al cromatisme original de l’edifici, tant en façana (panys plens
de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en coberta, a fi i efectes
de la seva recuperació.
2.C.2) Allò que no s’atengui a l’acabat material original de façana, en especial la seva
textura, a fi i efectes de la seva recuperació.
* En el cas de no tenir informació sobre el cromatisme i la textura original, s’aplicaran el
criteris establerts en l’articulat normatiu del present catàleg i/o la carta de colors i textures
del Centre Històric.
3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau R1a2, corresponent a Zona Centre Històric-Subzona Eix
comercial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 de l’element, i especialment la
composició i formalització material i constructiva de l’exterior basades en la plàstica del
revestiment de pedra artificial.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
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l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres amb façana a l’avinguda de Blondel, el carrer de Vila de Foix i el
carrer de Sant Antoni en tant que capçalera d’una illa de cases, fou bastit en 1967 seguint
un projecte que Lluís Domènech i Torres elaborà en 1963 per acabar l’adequació de
l’entorn de la Catedral Nova i l’antic Hospital de Santa Maria, esdevenint una aportació
respectuosa amb l’àmbit monumental en el que s’insereix, sense ser historicista i
connectant amb els corrents arquitectònics del moment.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1967, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions RESIDÈNCIA JUANA JUGAN
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Conillars

Adreça/es

Partida de Conillars, 42

Coordenades UTM x = 301087
y = 4613692

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

01101250388051

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
RESIDÈNCIA DE LES GERMANETES DELS POBRES

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1506

Nº reg/cat.

172.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

172.EA

Patrimoni arquitectònic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Residència
Estil i Època

Contemporània; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1966

Autor/promotor

Laureà Sabater, Albert Puigdomènech, Lluís Domènech Girbau, Jaume Sanmartí i Ramon
M. Puig. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. La residència es troba al peu de la carretera nacional-230, entre
l'autovia A-2 i les rotondes del Pla de Gualda

Context

Enmig de l’horta, prop de Gualda i a l’est de la carretera de Vielha, s’aixeca la residència
Juana Jugan, regentada per les Germanetes dels Pobres.

Elements

Bastida entre 1966 i 1968 seguint un projecte d’on és un bon exemple de la sintonia amb
l’avantguarda arquitectònica catalana que manté Lleida. La construcció combina el maó
vist i la rajola sobre estructures de formigó i acer, i consisteix en un conjunt de tres edificis
aparentment iguals bastits seguint un eix nord-sud i disposats com els eixos d’una
perspectiva isomètrica (separats entre ells 120º). La façana principal s’obre al sud, per bé
que la residència és accessible des de totes les façanes.
La residència és una agrupació de volums de planta baixa i tres alçades, la qual genera la
sensació que a nivell de façana el conjunt és una cascada de maó arran de l’agregació tanmateix racional- dels elements i materials. Les ales de la residència, per bé que no són
idèntiques, presenten grans similituds tant de composició general com de funcionalitat: la
planta baixa acull els serveis, mentre que les tres plantes restants acullen habitacions i
infermeries dissenyades per a aconseguir el màxim confort de la setantena d’ancians que
es poden acollir i a la vegada per ésser tan funcionals com sigui possible, amb la
particularitat que totes les habitacions són exteriors i tenen el seu propi balcó. L’edifici és
coronat parcialment per terrats, combinats amb teulats a la catalana.
Adossades a la façana occidental destaquen tres capelles de diverses mesures: la petita
per a treballadors i recensors, la mitjana per a les religioses i la gran per als ancians, totes
tres cúbiques i amb poques obertures, la majoria elevades -o en forma de lluernes al
sostre- i protegides per gelosies de maó. La única intervenció destacable va tenir lloc a
finals del segle XX, quan es renovaren el menjador i la cuina amb una proposta
lleugerament diferent al projecte general: el menjador ha passat a ser un cos cúbic de
dues plantes amb grans finestrals adossat a la façana nord i accessible tant des de
l’exterior com des de l’interior, a través de dos passadissos. Tanmateix, l’aparença general
de l’edifici continua essent la d’una obra oberta, inacabada i susceptible d’ésser ampliada
fàcilment davant d’eventuals necessitats.

Ús actual

Residència

Ús original/altres

Residència

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
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L’entorn més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl no Urbanitzable.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES
1.A.1) Els panys plens de paret (sense poder afegir noves obertures en el plans de
façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la seva composició).
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, que configuren la formalització de les façana en
relació amb els panys plens de paret, i que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o
altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria i ornamentals, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa (pràcticament reduïts a emfasitzar els volums
arquitectònics, les obertures i els balcons amb els materials vistos, majoritàriament maó i
rajola ceràmica).
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de les línies envoltants de l’edifici -vertical i horitzontal- que
defineixen la seva tipologia original o derivada de la seva evolució tipològica més
significativa
1.B.2) Els nivells de plantes i distribucions interiors, originals o derivats de la seva
evolució tipològica més significativa, de manera que tot respectin les seves obertures a
façana, excepte si es separen d’ella convertint-la en autònoma.
1.B.3) Espais que reprodueixen la peça tipus de dormitori i els comunitaris més rellevants:
vestíbuls, sales, escales, passadissos i capelles, originals o derivats de la seva evolució
tipològica més significativa.
1.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
El cromatisme, l’acabat material i la textura de l’edifici, tant en façanes i cobertes com en
el àmbits interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES
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2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret (sense poder
afegir noves obertures en el plans de façana, ni rètols o altres elements que desvirtuïn la
seva composició).
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, elements volats i
coronaments, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, que
configuren la formalització de les façana en relació amb els panys plens de paret, i que en
cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits
arquitectònics.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi elements de fusteria i ornamentals,
originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa (pràcticament reduïts a
emfasitzar els volums arquitectònics, les obertures i els balcons amb els materials vistos,
majoritàriament maó i rajola ceràmica).
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi elements de les línies envoltants de
l’edifici –vertical i horitzontal- que defineixen la seva tipologia original o derivada de la
seva evolució tipològica més significativa
2.B.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes i distribucions
interiors, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa, de manera
que tot respectin les seves obertures a façana, excepte si es separen d’ella convertint-la
en autònoma.
2.B.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els espais que reprodueixen la peça tipus
de dormitori i els comunitaris més rellevants: vestíbuls, sales, escales, passadissos i
capelles, originals o derivats de la seva evolució tipològica més significativa.
2.C. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.C.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura
de l’edifici, tant en façanes i cobertes com en el àmbits interiors, originals o derivats de la
seva evolució tipològica més significativa.
2.C.2) Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i
funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la
textura originals o similars.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

El valor d'aquest edifici resideix en el valor històric i arquitectònic de la
construcció.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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.
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- 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 originals del conjunt, i
especialment les obertures, volats, coronaments i elements de fusteria i ornamentals
(pràcticament reduïts a emfasitzar els volums arquitectònics amb els materials vistos,
majoritàriament maó i rajola ceràmica) de l’exterior, així com els àmbits interiors
particulars dels dormitoris i els comunitaris més rellevants: vestíbuls, sales, escales,
passadissos i capelles.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Enmig de l’horta, prop de Gualda i a l’est de la carretera de Vielha, s’aixeca la residència
Juana Jugan, regentada per les Germanetes dels Pobres. Bastida entre 1966 i 1968
seguint un projecte de on és un bon exemple de la sintonia amb l’avantguarda
arquitectònica catalana que manté Lleida.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1966, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Pi i Maragall, 5

Coordenades UTM x = 302406
y = 4610293

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2405701CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Tipus de bé

Element d'interès històric, artístic i
arquitectònic

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BCIL

Categoria

BCIL

Nº reg/cat.

HA 1509

Nº reg/cat.

173.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Auditori
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1985-1995

Autor/promotor

Ramon Artigues i Ramon Sanabria. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. Tot i presentar entrades secundàries, la façana principal i accés
habitual a l'auditori es troba a la plaça de mossèn Jacint Verdaguer.

Context

Bastit en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 5 del carrer de Pi i Maragall.

Elements

L’auditori Enric Granados és un edifici en cantonera, amb tres façanes projectades
calculant la perspectiva des de la qual serien contemplades i combinant rítmicament el
mur llis aplacat amb pedra i la composició de les obertures, de manera lògica i complexa a
la vegada. Exteriorment és un edifici hermètic, l’accés al qual s’efectua a través de la
plaça que el precedeix, a través d’un portal d’arc rebaixat situat a façana principal -l’única
estrictament simètrica-. L’entrada és remarcada per una marquesina de coure situada a
eix amb la marquesina que corona la façana, flanquejada per dos elements sobresortints
que acullen les caixes d’escala. De quatre plantes i dos soterranis, l’interior s’ordena al
voltant del buit generat per les dues sales de concerts -la gran, a la planta baixa, sobre la
petita, al primer soterrani-, essent-ne la gran especialment interessant. Bastida seguint les
proporcions canòniques de les grans sales de concerts, prioritza la bona visibilitat del
públic i para gran atenció als materials i textures emprats. Càlida i intimista, presenta una
acústica inaudita i una interessant solució per al sostre, de volta descomposta en plafons
de fusta, perforats aleatòriament pels punts de llum tot generant la sensació de
contemplar la volta celest. Al voltant de les sales i en els quatre pisos superiors, els espais
del conservatori embolcallen el buit amb un traçat en forma d’U; mentre que als soterranis,
sota una llosa de formigó sobre tres voltes de canó rebaixat, hi ha espais de serveis i
maquinària, a més de les restes arqueològiques i el foyer.

Ús actual

Auditori

Ús original/altres

Auditori

Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé presenta bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Cultural-social-religiós identificat en els plànols amb la Clau SE4.

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, tot i no complir les condicions pròpies dels BCIN,
reuneixen determinats valors de significació i importància que els fa mereixedors d’una
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protecció i defensa, de manera que puguin ser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures -BCIL- :
- Llei 9/93:– Títol 1er – Capítol 2on – Articles 15 al 17 / Títol 2on – Capítol 2on Secció 2a –
Articles 39.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 3 de protecció. Parcial.

1. Elements de Manteniment Obligat:
1.A. FAÇANES DE L’AUDITORI I CONSERVATORI
1.A.1) Els panys plens de paret originals.
1.A.2) Totes les obertures, elements volats i coronaments originals, que configurin la
formalització de la façana en relació amb els panys plens de paret, que en cap cas han de
ser desfigurats per rètols o altres afegits que excedeixin els seus límits arquitectònics.
1.A.3) Tots aquells elements de fusteria, serralleria i vitralleria originals.
1.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
1.B.1) Tots aquells elements de la línia envoltant de l’edifici original.
1.B.2) Els nivells de plantes i les distribucions interiors amb incidència a les façanes tot
respectant les seves obertures, excepte si es separen d’elles convertint-les en façanes
autònomes.
1.B.3) Espais comunitaris rellevants originals de la part d’edifici corresponent al
conservatori -vestíbuls, passadissos, escales, terrasses-.
1.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’AUDITORI
L’àmbit interior original de l’auditori, format per una seqüència que inclou l’ampli vestíbul
d’accés, escales, distribuïdors, foyer visualitzant les restes arqueològiques (BCIN-006) i
les dues sales de concerts, tot curosament agençat amb un interiorisme amb predomini
de la fusta molt ben integrada amb elements estructurals de formigó buixardat o empits de
pedra natural, i amb l’especial remarca a l´espai de la sala simfònica amb la seva
esplèndida volta de plafons de cedre envernissat.
1.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
1.D.1) El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l´exterior de l’edifici, tant en
façana (panys plens de paret, obertures, fusteries i elements de protecció solar) com en
coberta.
1.D.2) El cromatisme, l’acabat material i la textura originals de l´àmbit interior de l’auditori i
conservatori, amb especial remarca del seu curós agençament amb predomini de la fusta,
formigó buixardat i pedra natural

2. Elements Modificables:
2.A. FAÇANES DE L’AUDITORI I CONSERVATORI
2.A.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els panys plens de paret originals.
2.A.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi les obertures, elements volats i
coronaments originals, que configurin la formalització de la façana en relació amb els
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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panys plens de paret, que en cap cas han de ser desfigurats per rètols o altres afegits que
excedeixin els seus límits arquitectònics.
2.A.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de fusteria, serralleria i
vitralleria originals.
2.B. ENVOLTANT VOLUMÈTRICA I TIPOLOGIA
2.B.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi els elements de la línia envoltant de
l’edifici original.
2.B.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi els nivells de plantes i les distribucions
interiors amb incidència a les façanes tot respectant les seves obertures, excepte si es
separen d’elles convertint-les en façanes autònomes.
2.B.3) Tot allò que no correspongui o agredeixi espais comunitaris rellevants originals de
la part d’edifici corresponent al conservatori -vestíbuls, passadissos, escales, terrasses-.
2.C. ÀMBIT INTERIOR DE L’AUDITORI
Tot allò que no correspongui o agredeixi l’àmbit interior original de l’auditori, format per
una seqüència que inclou l’ampli vestíbul d’accés, escales, distribuïdors, foyer visualitzant
les restes arqueològiques (BCIN-006) i les dues sales de concerts, tot curosament
agençat amb un interiorisme amb predomini de la fusta molt ben integrada amb elements
estructurals de formigó buixardat o empits de pedra natural, i amb l’especial remarca a
l’espai de la sala simfònica amb la seva esplèndida volta de plafons de cedre envernissat.
2.D. FORMALITZACIÓ MATERIAL I CONSTRUCTIVA
2.D.1) Tot allò que no correspongui o agredeixi el cromatisme, l’acabat material i la textura
originals de l’exterior de l’edifici, tant en façana (panys plens de paret, obertures, fusteries
i elements de protecció solar) com en coberta.
2.D.2) Tot allò que no correspongui o agredeixi l cromatisme, l’acabat material i la textura
originals de l’àmbit interior de l’auditori i conservatori, amb especial remarca del seu curós
agençament amb predomini de la fusta, formigó buixardat i pedra natural
2.D.3) Fusteries i altres elements que calgui substituir, per a la seva millora tècnica i
funcional, mantenint el màxim possible la formalització compositiva, el cromatisme i la
textura originals o similars.

3. Elements de Modificació Obligada:
Tots els que siguin extrínsecs als valors patrimonials de l’element catalogat, i que
representin una agressió formal i/o patrimonial per a la correcta percepció, visualització i
comprensió del bé.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit l’edifici Clau SE4, corresponent a Equipament públic Cultural-social-religiós.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

El valor d'aquest edifici resideix en el valor arquitectònic de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
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Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.

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 de l’apartat AMBITS DE
PROTECCIÓ I ASPECTES, caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà
preceptiva la prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Lleida, tan
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.

Consideracions 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 punts 1, 2 i 3 de l’apartat
anterior.
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 d’Arqueologia sobre
intervencions arqueològiques 231/1991, al respecte de la conservació de les restes i els
criteris d’intervenció, i els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg
pel que respecta als béns catalogats del Nivell 3. Parcial.
Els criteris d’intervenció i/o actuació sobre els elements particulars destacables* a l’Interior
i Exterior del bé catalogat 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 de Protecció de Béns Arquitectònics, Històrics i
Ambientals 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 de manera no reversible 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 originals del conjunt, i
especialment la composició i formalització material i constructiva de les façanes i l’àmbit
interior l’auditori, format per una seqüència que inclou l’ampli vestíbul d’accés, escales,
distribuïdors, foyer visualitzant les restes arqueològiques (BCIN-006) i les dues sales de
concerts, tot curosament agençat amb un interiorisme amb predomini de la fusta molt ben
integrada amb elements estructurals de formigó buixardat o empits de pedra natural, i amb
l’especial remarca a l´espai de la sala simfònica amb la seva esplèndida volta de plafons
de cedre envernissat.; La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la
construcció sigui alterada o destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet,
doncs, enderrocar el bé, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. La intervenció sobre la façana o la construcció d’una nova
coberta en mantindrà les característiques pròpies.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta al bé, s’intervindrà per garantir el seu correcte i
segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin la seva
genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible,
solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la instal·lació d’elements que
interfereixin en la seva lectura o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el
seu entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim
l’estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de l’edifici s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant sempre la lectura dels seus trets definitoris. Les intervencions sobre el seu
interior es faran integrant, en la mesura del possible, les especificitats originals de
l’immoble a cadascun dels seus moments constructius, evitant canvis formals i
constructius que alterin la genuïnitat conservada en el conjunt.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de la construcció (pedra, pintura, enguixat, ceràmica, paviments, serralleria, fusteries,
vitralls, etc.). En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Promogut per l’Ajuntament de Lleida, Ramon Artigues i Ramon Sanabria redactaren el
projecte en 1983. Llur execució transcorregué sobre l’antic mercat de Magdalena entre
1985 i 1995, alentida entre 1984 i 1987 arran de la troballa d’importants restes
arqueològiques, que obligaren a modificar el projecte i integrar -amb polèmiques- les
restes al seu interior. L’edifici fou guardonat amb el premi FAD de 1995 i finalista del
Premi Nacional d’Arquitectura del mateix any.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit entre els anys 1985 i 1995, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats
de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Carrer Sant Pere Claver, 5

Coordenades UTM x = 303237
y = 4610978

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3311405CG0131A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

174.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre cívic
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Construcció el 1983 i ampliació el 1998

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer de Sant Pere Claver i
el carrer de Ramon Argilés

Context

Edifici construït en el barri de Pardinyes amb accés des del número 5 del Carrer de Sant
Pere Claver.

Elements

L'entrada principal a l'edifici es situa just a la cantonada, protegida per la perllongació dels
potents murs de les façanes laterals, completament tancada amb vidre i accessible
després de baixar unes escales o rampa. Aquest gran mur cortina aporta lluminositat i
diafanitat a la construcció, i deixa a la vista l'espai de distribució de l'immoble, de tres
plantes d'alçada i obert a un pati posterior. Aquest flanc de façana és custodiat als laterals
pes dues seccions de façana íntegrament construïdes en maó vist, rítmicament perforades
a totes les plantes per finestres quadrades de dimensions modestes; mentre que als
extrems de les façanes laterals s'obren uns porxos de doble alçada sobre columnes de
formigó, coronats per línies envidrades no sobresortides a excepció de la façana del carrer
de Sant Pere Claver, on l'última planta s'avança respecte el pla del mur sobre el porxo, i
també és perforada rítmicament amb finestres, i l'acompanya una tribuna-mirador de vidre
que ajuda a aportar dinamisme a la construcció.

Ús actual

Centre cívic

Ús original/altres

Centre cívic

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Cultural-social-religiós
identificat amb la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de de ser testimoni de l’activitat
associativa de finals del segle XX, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
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significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El centre cívic de Pardinyes és l'edifici de maó vist que articula la cantonada entre el
carrer de Sant Pere Claver i el carrer de Ramon Argilés. És una construcció que combina
el maó vist i el vindre, que es va bastir en 1983 -i ampliar en 1998- per tal de proporcionar
un lloc de trobada i servei social als habitants del barri de Pardinyes.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1983 i ampliat l’any 1998, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer Sant Martí, 60

Coordenades UTM x = 301910
y = 4610078

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2002310CG0120C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

175.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Orfeó
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2004

Autor/promotor

Josep Maria Puigdemasa. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'entrada a l'edifici es troba al flanc nord del carrer de Sant Martí,
a les immediacions de la glorieta de Baltasar Gracián

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del Carrer de Sant Martí.

Elements

L'edifici, de planta pràcticament quadrada i tres plantes d'alçada sobre uns baixos
actualment en desús, salva el desnivell entre el carrer de Sant Martí i de l’Orfeó Lleidatà,
de tal manera que la façana anterior -al carrer de Sant Martí, on es troba la porta
d'entrada- presenta sols una alçada, il·luminada per una línia estreta de finestres sota la
teulada i un finestral quadrat a un flanc del mur; mentre que a la posterior es pot
contemplar la totalitat de la construcció, bastida en obra arrebossada i pintada en color
salmó i coberta per un teulat a quatre vessants força sobresortit a nivell de planta,
especialment al flanc nord, protegint i integrant a la construcció un tram de muralla
conservat al flanc sud de la glorieta de Gracián. D'aquesta manera, sobre una baixos
actualment tancats amb maó sense revestir s'aixequen tres plantes, evidenciades a la
façana posterior per tres línies de finestres allargades i sense marc ni ampit, que perforen
un mur pràcticament llis: la planta baixa és ocupada per dependències administratives, la
segona acull l'escola de música i les sales d'assaig; i la tercera encara avui roman
pendent de finalització de les obres. Cal destacar que al flanc nord de la construcció, sota
el gran voladís de la teulada i avançant cap a la muralla, s'obre un gran finestral amb
balcó, que amplia espais i permet la penetració de llum indirecta vers unes dependències
que a nivell de planta presenten dos àmbits ben diferenciats: el central, delimitat per un
passadís, que acull diverses estances de mida variable; i el del flanc nord, amb sales
pràcticament de la mateixa configuració a totes les plantes.

Ús actual

Orfeó

Ús original/altres

Orfeó

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament privat Cultural-social-religiós
identificat amb la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva, tipologia singular i encertada
integració al centre històric, el seu interès com a peça catalogable rau a
més en el fet de ser testimoni de l’activitat cultural en el pas del segle XX al
XXI, i de la sintonia de la ciutat amb les diferents posicions
arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
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aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La seu de l'Orfeó Lleidatà capça l'illa de cases definida pels carrers de Sant Martí i de
l’Orfeó Lleidatà, articulant l'àmbit de la glorieta de Baltasar Gracián. Construït en diverses
fases seguint un projecte de Josep Maria Puigdemasa, s'inicià en 1995, les obres es
reprengueren en 1998 fins l'any 2002, i s'iniciaren altre cop en 2004. Actualment l'edifici
és practicable, però no està completament acabat, ja que tant els baixos com l’última
planta resten pendents d'acabats.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici acabat de construït l’any 2004, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

176.EA

Nivell prot.

Nivell 3. Parcial

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1944

Autor/promotor

Marià Gomà arq.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba en un extrem de l'avinguda de Prat de la Riba,
entre l'avinguda de Balmes i el carrer de Llitera.

Context

L’Edifici d’habitatges està edificat a l’Eixample de la Ciutat de Lleida, amb accés des del
número 4 de l’Avinguda Prat de la Riba. L’edifici està bastit a l’illa tancada i limitada per
l’Avinguda de Balmes, carrer del Bonaire, carrer de la Llitera i l’Avinguda Prat de la Riba.

Elements

Edifici entre mitgeres, de planta baixa, tres pisos i golfes amb coberta a dues vessants de
teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. L’edifici fou bastit
l’any 1944 seguint un projecte de l’arquitecte Marià Gomà, que emprà la maçoneria
arrebossada i pintada en tons terra per al cos de vivendes, que s’aixeca sobre uns baixos
revestits amb pedra buixardada ocupats per locals comercials. Les plantes pis sobresurten
del pla de façana de planta baixa presentat tot un cos sobrevolat a partir de la planta
primera de l’immoble. En la seva tipologia i composició es fa ressò de les propostes del
llenguatge modern de l’arquitectura, essent així un dels pocs exemples d’aquesta
sensibilitat a la ciutat.
L’entrada als habitatges es troba situada al centre dels baixos, custodiada pels aparadors i
accessos dels comerços. Immediatament al damunt i generant una falsa tribuna -ocupant
pràcticament tota la façana-, sobre una llosana de formigó motllurada com un potent equí i
notablement sobresortit respecte el pla de façana, s’aixequen les tres plantes destinades a
habitatge. Cadascuna s’exterioritza en quatre finestres de marc discret, entre les quals cal
destacar les dels extrems, que s’uneixen amb les finestres obertes als laterals del cos, tot
creant una finestra en angle, amb la secció de marc de la cantonada resolta amb un pilar
de fusta. Finalment, seguint l’esquema compositiu de la façana, quatre òculs s’obren
sobre una senzilla cornisa, evidenciant la presència d’unes golfes al capdamunt de
l’immoble, coronat i aixoplugat per un potent ràfec que ressegueix tot el traçat de la façana.

Ús actual

Comerç a planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Ús original/altres

Comerç a planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Façanes/Coberta Bo
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici d’habitatges de l’Avinguda Prat de la Riba, 4 presenta un
bon estat de conservació

Estructura/Interior Bo
Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici d’habitatges situat a
l’Avinguda Prat de la Riba 4, com a sòl que compren les zones d’extensió urbana que es
desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als plans generals de la Ciutat des
de principis de segle. L’ordenació es caracteritza per l’edificació entre mitgeres amb
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predomini de les tipologies d’habitatge plurifamiliar. En aquesta zona s’hi concentra la
residència i també l’activitat terciària de la Ciutat. S’identifica en els plànols amb la Clau
R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.
Situació de risc

---

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 3. Parcial.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es proposa, com a mínim, el manteniment de
les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on
està bastit l’edifici Clau R2b1 que correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible, així com
la qualificació de les finques que composen la morfologia urbana més propera al bé,
identificades també amb Clau R2b1.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric
Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació
Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici d’habitatges Prat de la Riba 4, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquests últims segles li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l´element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
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que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.

EXTERIOR
La conservació tindrà cura del bé protegit impedint que la construcció sigui alterada o
destruïda no deixant-la perdre o desaparèixer. No es permet, doncs, enderrocar el bé, ni
total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials considerats com a
patrimonials. La intervenció sobre les façanes o la construcció d’una nova coberta en
mantindrà les característiques pròpies, i haurà de permetre posar en valor i reconèixer les
diferents fases de construcció o reformes que hagi tingut el monument i que s’hagin
conservat, sense establir cap recurs que intenti homogeneïtzar o fer desaparèixer
aquestes singularitats. Es faran diferents cales en el revestiment de la façana del carrer
de la Palma, per poder determinar el material, dosificació i cromatisme del seu acabat
original.
Qualsevol intervenció sobre la façana que dona a la plaça de Sant Llorenç, conservarà el
carreuat original i el parament vist d’obra de fàbrica. S’analitzaran els materials
constituents dels emmarcaments de les obertures i del ràfec i s’aplicarà una solució
cromàtica que no malmeti la lectura general del conjunt.
Qualsevol intervenció sobre la façana al carrer de la Palma implicarà la retirada del
conducte metàl·lic d’extracció de fums que circula de dalt a baix del parament. Retirada
dels aparells d’aire condicionat dels balcons i estudi acurat de tots els rètols disposats a
l’edifici, per tal d’evitar la distorsió de la lectura del conjunt.
Entorn/Jardí

En l’acondiciament de la zona que envolta l'edifici de Prat de la Riba 4, s’intervindrà per
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que
malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota intervenció evitarà la
instal·lació d’elements que interfereixin en la seva lectura, la plantació de vegetals que no
siguin autòctons del lloc o la instal·lació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu
entorn més proper.

Estructura/interior Les intervencions sobre l’estructura de l’immoble es realitzaran conservant al màxim la
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seva estructura original utilitzant o recuperant els materials que la composen.
L’interior de la casa s’intervindrà per garantir el seu correcte i segur funcionament,
possibilitant la lectura dels seus trets definitoris. Tota intervenció haurà d’incorporar les
especificitats originals de l'edifici, utilitzant o recuperant els materials que la composen.
Per les reparacions d’acabats i elements constructius, s’utilitzaran els materials originals
de l construcció. En el cas que el material no es pugui trobar o les necessitats actuals
d’acondiciament facin difícil la utilització d’aquests materials originals, les noves tècniques
i materials que s’hagin d’emprar s’hi incorporaran afectant al mínim la imatge i el concepte
constructiu de l’immoble.
L’acondiciament de les instal·lacions seran actuacions que s’hauran d’adaptar a les
exigències de la legislació específica que l’afecti. Aquestes millores s’hauran d’introduir
amb solucions adequades i d’aparença senzilla que quedin correctament integrades dins
el conjunt.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L’edifici va ser projectat per l’arquitecte Marià Gomà i Pujades (Lleida 1915-Lleida 1990).
Marià Gomà fou un arquitecte i pintor reconegut a l’àmbit local i nacional.
Obtingué el títol a Barcelona (1941). El 1945 fou nomenat arquitecte de la comandància
d’obres i fortificacions de Lleida, ciutat on col·laborà en la reconstrucció de la Seu Vella
(1945-54) i projectà la delegació de finances (1960), actualment Cambra de Comerç de
Lleida. Traslladat posteriorment a Madrid, hi fou nomenat cap del servei de valoracions
urbanes (1961), catedràtic a l’escola d’arquitectura de Madrid (1968-76) i secretari del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (1969-75). Exposà també obra
pictòrica. Fou membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1959).
Projectà el monòlit als caiguts erigit el 1970 a la plaça de Cervantes de Lleida (enderrocat
el 2008).
Marià Gomà i Pujades fou soci destacat del “Caliu Ilerdenc”. Acabada la Guerra Civil, la
dictadura franquista suposà per a Lleida, igual que per a la resta de ciutats de Catalunya,
la prohibició de totes les mostres públiques de cultura catalana i la imposició de la
simbologia i els fonaments ideològics del Movimiento Nacional.
En aquest marc es fundà el 24 de juliol de 1941 el "Caliu Ilerdenc", un elitista club
gastronòmic i literari de la capital ilerdenca que tingué una gran influència política a la
ciutat durant els primers anys de la dictadura. La majoria dels seus membres eren
lleidatans provinents de la dreta catòlica moderada i de la Lliga Regionalista. Un dels seus
principals impulsors fou Eduardo Aunós, que arribaria a ser Ministre de Justícia del règim
franquista.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”
CASALS, QUINTÍ «Macedònia històrica de lleidatans políticament incorrectes». Arts.
Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, 27, 2007, pàg. 21-27.

Actuacions finca

La façana principal de l’edifici ha estat rehabilitada recentment conservant les seves
característiques estructurals i d’acabats
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Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

177.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és obert al número 41 del carrer Major i al número 50 de
l'avinguda de Blondel, localitzats a les immediacions del carrer de Cavallers.

Context

Edifici bastit al belll mig de la ciutat amb accés des del número 41 del Carrer Major.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit en el primer terç del segle XX, és un immoble modest amb la
façana principal oberta a l'avinguda de Blondel; mentre que al carrer Major es localitza
l'accés a les plantes superiors. La construcció, de planta baixa -ocupada per comerços- i
cinc plantes destinades a vivenda, és bastida en obra arrebossada i pintada en tons terra,
i salva el diferencial de cotes entre les façanes perdent una alçada a la façana del carrer
Major, essent tota ella coronada per un terrat amb tancaments metàl·lics.
La façana principal resulta especialment plana, a excepció de la tercera i quarta planta, on
una tribuna i un balcó trenquen sense violència l'esquema compositiu. Aquest ve
determinat per un eix vertical, que a les tres plantes inferiors es defineix per una pilastra
acanalada amb el capitell amb decoracions vegetals; i a banda i banda s'hi obre una
parella de perforacions amb balcons metàl·lics no sobresortits i amb tancaments de fusta.
Les variacions més importants en la configuració de la façana apareixen a la planta baixa absolutament deformada per l'ús comercial de l'espai- i a la tercera i quarta planta, on es
localitzen la tribuna i el balcó corregut i sobresortit. La tercera planta és de major alçada
que la resta, i acull la tribuna, l'element més destacat de la construcció. De planta
poligonal, és perforada per esveltes finestres, i la corona un balcó corregut de barana
metàl·lica, on s'hi obren diverses portes balconeres, també esveltes i concordant amb
l'esquema general de la façana. Tanmateix, de la tribuna cal destacar-ne especialment els
esgrafiats vegetals de la part inferior de la llosana. Finalment, la última planta de la façana
oberta a Blondel ha sofert modificacions importants pel que fa als tancaments -ara
d'alumini-, llur cromatisme contrasta notablement amb l'aparença general de l'edifici.
Pel que fa a la façana oberta al carrer Major, ens trobem amb una façana modesta, amb
relativament pocs elements destacables i amb la planta baixa especialment deformada per
la presència de locals comercials. Tanmateix, al flanc est de la façana s'obre la porta
d'entrada a les vivendes, de fusta i amb interessants motius de forja. Finalment, de les
quatre plantes superiors, d'obra arrebossada i pintada de color salmó, cal destacar-ne tan
sols els balcons que sobresurten del pla de façana -individuals tots ells, a excepció del de
la segona planta, corregut- amb les corresponents portes balconeres i baranes amb
detalls de forja.

Ús actual

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Ús original/altres

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors
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Façanes/Coberta Les façanes i la coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici comercial i d’habitatges del Carrer Major 41, presenta un
bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren la
Zona Centre Històric-Subzona Eix comercial, identificades amb la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia i gran deteriorament, aquest és un edifici de
notable qualitat compositiva amb algun tret de ressò modernista; i el seu
interès com a element catalogable rau a més en el fet de testimoniar
l’activitat residencial de la zona en els inicis del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial i d’habitatges al carrer major 41,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant el primer terç del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça de Sant Francesc, 1

Coordenades UTM x = 302228
y = 4609688

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2399605CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI COMERCIAL I D’HABITATGES A LA PLAÇA DE
SANT FRANCESC, 1

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

178.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

178.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani-Historicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Mitjan segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer major i la plaça de
Sant Francesc

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 1 de la Plaça de Sant
Francesc.

Elements

Per la successió de materials emprats es poden diferenciar dos volums a nivell horitzontal,
separats pel balcó corregut al qual s'aboquen les obertures de la segona planta.
D'aquesta manera els baixos i la primera planta -ocupats per locals comercials- salven el
desnivell de la parcel·la i estan completament aplacats en pedra, presentant el mateix
esquema d'obertures a ambdues alçades: aparadors a la planta baixa (acompanyats de
l'entrada a les vivendes a l'extrem sud de la façana oberta a la plaça) i grans finestres amb
balcons no sobresortits a la planta alta. Per la seva banda, el volum superior, de tres
plantes d'alçada i terrat combina l'obra arrebossada i pintada de color terra clar amb
diversos elements en pedra vista i baranes metàl·liques. En aquest cas, les obertures
estan distribuïdes de tal manera que evoquen la composició de la planta inferior, i
d'aquestes cal destacar les de la segona planta -obertes a un balcó corregut de pedra i
barana metàl·lica-, cobertes amb tendals clars i aixoplugades per una sòbria cornisa sobre
mènsules, que sustenta uns panells llisos amb mínima motllura, els quals assenyalen la
separació entre aquesta filera d'obertures i les de la planta superior. Aquesta sols és
composta per austeres finestres, de marc mínimament motllurat, les quals donen pas a les
obertures de la darrera planta, obertes a balcons amb llosana de pedra i barana metàl·lica
tot evocant el tancament del terrat que corona l'edifici, elevat sobre el fris de mènsules
que sustenta la prominent cornisa de la construcció, eco del gir del balcó corregut de la
segona planta.

Ús actual

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Ús original/altres

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici de la Plaça de Sant Francesc 1, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, identificada amb la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat dins de l’historicisme classicista, el seu interès
com a element catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
comercial i residencial en el carrer Major articulant la cantonada amb la
plaça de Sant Francesc.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial i d’habitatges a la Plaça de Sant
Francesc 1, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'immoble que articula la cantonada nord-oriental de la plaça de Sant Francesc correspon
a una construcció de mitjan segle XX que incorpora alguns elements arquitectònics
d'origen clàssic revisitats i aplicats a una construcció contemporània.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a mitjan del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Plaça Sant Joan, 12

Coordenades UTM x = 302321
y = 4609902

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2502306CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

179.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

179.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Contemporani-Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord de la plaça de Sant Joan, a les
immediacions de les escales mecàniques que condueixen als jutjats del Canyeret.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 12 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

Bastit en el primer terç del segle XX al flanc nord de la plaça de Sant Joan, es tracta d'un
immoble de cinc plantes destinades a vivenda i golfes, aixecades sobre uns baixos
ocupats per locals comercials -llur traducció a nivell de façana contrasta notablement amb
la resta de l'edifici, especialment pel que fa a cromatisme-. L'immoble és íntegrament
bastit en obra aplacada al volum de vivendes i arrebossada a les últimes alçades, tot ell
d'un color trencat. A més, la successió de ràfecs ens permet identificar un volum de
vivendes, de quatre plantes d'alçada que exteriorment es tradueixen en quatre portes
balconeres par planta, protegides per un senzill marc i obertes a balcons individuals, de
poca profunditat i barana de forja. l'excepció la trobem a les dues plantes centrals: a la
tercera, els dos balcons centrals són correguts, mentre que a la segona, la balconada és
contínua a tota la façana, i la zona central és tancada amb una galeria de vidre emplomat i
motius de forja que evoquen les tribunes i els vitralls modernistes. De la mateixa manera,
el volum que corona l'immoble, format per la darrera planta i les golfes -on s'obre una
interessant i subtil concatenació de ràfecs-, recorda vagament una galeria, car les
perforacions han augmentat fins a cinc, cobertes amb arcs de mig punt i correspostes per
cinc petites obertures de ventilació i il·luminació de les golfes, just sota la teulada.

Ús actual

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Ús original/altres

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici de la Plaça de Sant Joan 12, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, identificat amb la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat amb elements de remota filiació modernista i
discret referent de l’església en l’articulació del racó que forma amb la seva
façana, el seu interès com a peça catalogable rau a més en el fet de de ser
testimoni de l’activitat comercial i residencial en la plaça de Sant Joan en el
primer terç del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial i d’habitatges a la Plaça de Sant
Joan 12, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
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aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a mitjan del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

180.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Plaça Sant Joan, 23
Avinguda Francesc Macià, 13
Coordenades UTM x = 302340
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609834
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2400906CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

180.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

180.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Classicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

Primera meitat segle XIX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'entrada a l'edifici es troba a la zona central del flanc sud de la
plaça de Sant Joan.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 23 de la Plaça de Sant
Joan.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit en la primera meitat del segle XIX al flanc sud de la plaça de
Sant Joan, és un immoble de quatre plantes ocupades per vivendes que s'aixequen sobre
uns baixos i altells dedicats a locals comercials.
L'ús diferenciat de materials a nivell de façana permet diferenciar clarament els dos àmbits
mencionats, per bé que el conjunt presenta una composició definida per les tres
perforacions que s'obren a cada planta. D'aquesta manera, els baixos estan exteriorment
revestits amb arrebossat motllurat en forma de filades amb grans osques horitzontals, i les
tres obertures són coronades als altells -precedits pels reclams dels comerços- per tres
senzills arcs de mig punt. Per la seva banda, el volum de vivendes presenta un
revestiment en forma de blocs de tacte bast, pintat de color neutre. A cada planta s'obren
tres portes balconeres amb senzills marcs motllurats pintats de gris. Aquestes portes
s'obren a balcons amb llosana de formigó -que assenyala el forjat de cada planta- i barana
metàl·lica, més elaborada al tram central del balcó de la primera planta. Els balcons,
recolzats sobre mènsules que esdevenen més estilitzades en alçada, són correguts a les
dues primeres plantes; mentre que les dues superiors són individuals i decreixents en
superfície. El conjunt de l'edifici el corona una cornisa grisa que connecta amb el ràfec de
cada balcó, també recolzada sobre grups de mènsules força estilitzades.

Ús actual

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Ús original/altres

Comerç a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici de la Plaça de Sant Joan 23, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici, com a Zona Centre
Històric-Subzona Eix comercial, identificat amb la Clau R1a2.

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de correcta configuració classicista, el seu interès com a element
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat comercial i
residencial de la plaça de Sant Joan i de l’actual avinguda de Francesc
Macià a finals del segle XIX i en la primera meitat del segle XX

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial i d’habitatges a la Plaça de Sant
Joan 23, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva
redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a la segona meitat del segle XIX, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CONJ. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Magdalena, 8

Coordenades UTM x = 302493
y = 4610109

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2603231CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

181.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1947

Autor/promotor

Marià Gomà Pujadas. Arquitecte /Josep Casanovas. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici està obert al flanc sud del carrer de Magdalena, prop de la
seva intersecció amb el carrer del Carme.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 8 del carrer de Magdalena.

Elements

Novament configurat en 1947 segons un projecte de Marià Gomà Pujadas -tot i que amb
modificacions posteriors-, es tracta d'un immoble entre mitgeres amb baixos de doble
alçada i tres plantes emprades com a magatzem dels locals comercials de la planta baixa,
oberta al carrer de Magdalena. La intervenció fou encarregada per Josep Casanovas,
propietari del negoci establert en el mateix lloc des de 1914, per tal de reformar l’edifici; i
d'aquesta manera Gomà dissenyà una sòbria façana especialment llisa i austera, de
remota filiació funcionalista pròpia de les composicions del seu autor en els temps de
postguerra.
Pel que fa als baixos, recentment remodelats, acullen la secció pública del negoci
establert, estan completament aplacats en pedra clara i presenten una obertura al centre,
custodiada pel reclam del comerç. Dins d'aquesta gran boca es localitza l'entrada al
comerç, flanquejada per una parella d'aparadors, presentant tot aquest element els
tancaments de fusta i vidre projectats per Gomà. Per la seva banda, les tres plantes
superiors estan arrebossades i pintades en color crema, i a les dues primeres s'hi obren
dues parelles de finestres de dimensions considerables i ampit de relativa poca
profunditat; mentre que la última planta no presenta finestres. Tanmateix, aquest volum
resulta especialment interessant pels esgrafiats que el decoren, dissenyats pel mateix
Gomà. Aquests, de formes rigoroses i colors foscos, omplen la façana tot emmarcant les
finestres de les dues primeres, i establint unes línies que condueixen la vista fins la
darrera alçada, on tres gerros amb elements vegetals estilitzats també emmarcats ocupen
el lloc que correspondria a unes inexistents finestres, conservant la simetria establerta des
de les plantes inferiors.

Ús actual

Comerç

Ús original/altres

Comerç

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici del carrer de Magdalena 8, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, identificat amb la Clau R1a2.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia edifici de correcta qualitat compositiva de ressò
funcionalista amb alguns interessants guarniments vegetals, el seu interès
com element catalogable rau a més en el fet de testimoniar l’activitat
comercial de la zona a mitjans del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial del carrer de Magdalena 8, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1947, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Magdalena, 35
Carrer de la Botera, 8
Coordenades UTM x = 302464
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4610190
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2503907CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

182.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

182.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Eclèctic; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primer terç segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici s'obre al carrer de Magdalena, a les immediacions de la
seva intersecció amb el carrer de la Botera.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 35 del carrer de Magdalena.

Elements

Immoble entre mitgeres, presenta la façana principal oberta al carrer de Magdalena,
mentre que la façana posterior -i l'accés a les vivendes- estan oberts al carrer de la
Botera. La construcció actual, que presenta dos volums clarament diferenciats per la
successió de cornises i materials emprats, es situa al voltant del primer terç del segle XX,
tot i elevar-se sobre uns cups -molt modificats ja al segle XX- que datarien sobre el segle
XIV.
L'edifici actualment és deshabitat, i s'estructura exteriorment en dos volums: per una
banda els baixos de doble alçada i l'altell, emprats com a magatzem comercial; per l'altra,
dues plantes inicialment dedicades a vivenda. El primer volum és aplacat en pedra, i els
baixos i l'altell es tradueixen exteriorment a través de grans obertures que pràcticament
ocupen tot l'ample de façana, emmarcades per una senzilla motllura de formes
clàssiques -present a la resta d'obertures de l'immoble-; mentre que el volum de vivendes
és aplacat en pedra grisa, i l'emmarquen el robust balcó de la primera planta, de traçat
lleugerament mixtilini i amb barana de balustrada estilitzada, i la prominent cornisa que,
evocant un teginat amb flors motllurades, aixopluga la triple obertura de la segona planta.
Pel que fa al soterrani, aquest sols és accessible des de l'interior dels baixos, a través
d'unes escales força malmeses, i està format per un cup de petites dimensions, revestit de
pedra vidriada i amb sostre pla, acompanyat per un segon cup de volta rebaixada, que
encara conserva les boques d'entrada de gra i raïm, per bé que aquestes han estat
modificades i el cup ha estat dividit en dos mitjançant un envà i arrebossat amb ciment.

Ús actual

Habitatge -actualment deshabitat- i Comerç

Ús original/altres

Habitatge i Comerç

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici del carrer de Magdalena 35, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, identificat amb la Clau R1a2.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia, es tracta d’un edifici de correcta qualitat
compositiva dins la tipologia tradicional del indret, el seu interès com a
element catalogable rau a més en el fet de testimoniar l’activitat comercial
de la zona en segle xx.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’edifici comercial del carrer de Magdalena 35,
haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit el primer terç del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats
de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

Vista de conjunt

2017

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

Lleida
EDIFICI COMERCIAL AL CARRER DE MAGDALENA, 35

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

182.EA

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DEL CARDENAL
REMOLINS, 4
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Cardenal Remolins, 4

Coordenades UTM x = 302621
y = 4610202

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2704909CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

183.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1912

Autor/promotor

Francesc de Paula Morera i Gatell. Arquitecte /Enric Solsona. Promotor.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud del carrer del Cardenal Remolins,
poc abans de la seva intersecció amb el carrer Democràcia.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 4 del carrer del cardenal
Remolins.

Elements

L'entrada es troba al flanc oriental de la façana, acompanyada per dues portes de grans
dimensions, corresponents a un magatzem -la central- i possiblement a un moll de
càrrega -la del lateral occidental-, tancades amb persiana metàl·lica. El llindar de cada
obertura és texturitzat com si d'un arc de llinda es tractés, i cadascuna de les tres claus
presenta una inscripció en vermell: les inicials del possible promotor de l'immoble, R. D., i
l'any de construcció de l'edifici, 1912. Per la seva banda, tot el volum de vivendes
presenta un esquema de tres portes balconeres per planta, amb el bastiment amb
motllures geometritzants. Tanmateix, a la primera planta les obertures comuniquen amb
un balcó corregut amb barana de forja; mentre que a la resta de plantes els balcons són
individuals, de planta decreixent en alçada i amb la mateixa tipologia de baranes arreu.
Cal destacar la presència d'un ràfec de ceràmica vidriada vermella i blanca a l'alçada del
forjat de la quarta planta, que connecta amb el ràfec del terrat -travessat per una canalera
de plàstic gris que desllueix lleugerament la visió general del conjunt-, on en destaca la
presència de parelles de mènsules estilitzades a l'alçada de les tres línies de portes, que
flanquegen petites obertures circulars envoltades amb motllures i decoracions vegetals.
Damunt d'aquesta línia -i de la canal- continua un nou pany de paret, de la mateixa
tipologia que la de la resta de l'edifici que, sense estridències de cap mena, tanca el terrat

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici del carrer del cardenal Remolins 4, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible. Les finques que envolten el
casal estan qualificades amb la mateixa clau.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de correcta configuració modernista, el seu interès com element
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat residencial del
carrer Cardenal Remolins en els inicis del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici comercial del carrer de Cardenal Remolins
4, haurà d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres, fou projectat en 1910 per Francesc de P. Morera seguint un
encàrrec d’Enric Solsona, i s’aixecà -segons resa la inscripció d'una de les mènsules de la
façana- en 1912, al flanc meridional del carrer del cardenal Remolins, poc abans de la
seva intersecció amb el carrer Democràcia. De quatre plantes d'alçada i terrat, l'edifici fou
bastit en obra arrebossada i pintada de color salmó, amb un arrambador a la part baixa de
color gris, i presenta alguns detalls que ens permeten aproximar la seva arquitectura a les
propostes del modernisme.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1912, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Rambla de Ferran, 33

Coordenades UTM x = 302595
y = 4610146

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2603804CG0120D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a2_Subzona Eix comercial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A LA RAMBLA DE FERRAN, 33
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Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

184.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

184.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc nord de la rambla de Ferran, al seu terç
més oriental.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 33 de la Rambla de Ferran.

Elements

Edifici entre mitgeres bastit en obra arrebossada i pintada en tons terra, s'aixeca al flanc
nord de la rambla de Ferran, en el seu terç oriental. L'edifici, llur austera construcció cal
situar-la en la primera meitat del segle XX, presenta planta baixa -destinada a locals
socials-, tres plantes pis i golfes, destinades a vivenda.
L'entrada es localitza al flanc occidental de la planta baixa, tancada per una porta de fusta
amb el llindar buit, al centre del qual es troba una clau, també d'obra. Acompanyant la
porta i sobre un petit sòcol s'obren tres finestres esveltes, amb reixa de forja i coronades
amb la mateixa tipologia de llinda. A la planta immediatament superior s'obren tres
finestres, també esveltes, de marc motllurat, coronades per una llinda similar i separades
de la resta de la construcció per un ràfec. Aquest dóna pas a la segona planta, ocupada a
nivell de façana per una tribuna de planta octogonal notablement sobresortida, perforada
per dues finestres laterals i tres frontals, essent la central més ampla que les que la
flanquegen. La tribuna és coronada per un balcó de barana metàl·lica, al qual s'obren
dues portes amb la mateixa tipologia de marc que es finestres de la tribuna. Finalment, el
conjunt és coronat pel cos de golfes, evidenciat per dues petites obertures custodiades
per dues parelles de mènsules. Aquestes sustenten el coronament de l'edifici, un terrat
tancat per una contundent barana d'obra llisa, austerament motllurada.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici de la rambla de Ferran 33, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona Centre HistòricSubzona Eix comercial, identificat amb la Clau R1a2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia, aquest és un edifici de correcta configuració en
el marc d’un classicisme molt esquemàtic; i el seu interès com a element
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat residencial i
parroquial de la rambla en la primera meitat del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici de la Rambla de Ferran 33, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a la segona meitat del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

185.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Cappont. Campus Universitari

Adreça/es

Continuació del c. de la República del Paraguay
Sobre el riu Segre
Coordenades UTM x = 301799
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609014

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Vista de conjunt

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

259.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Passarel·la
Estil i Època

Contemporani; 2010

Autor/promotor

Ramon Domènech. Arquitecte i Juan Sobrino, de Pedelta. Enginyers.

Parcel.la

Accés sense dificultats. Pel marge dret, la passarel·la esdevé continuació natural del
carrer de la República del Paraguai i per l'esquerre, connecta directament amb el Campus
Universitari de Cappont.

Context

Passarel·la per a vianants i bicicletes que uneix els dos marges del Segre a l'alçada del
carrer de la República del Paraguai i del Campus Universitari de Cappont.

Elements

La nova passarel·la, que ha estat dissenyada per l’enginyer Juan Sobrino, de Pedelta, i
l’arquitecte Ramon Domènech, destaca pel seu disseny ja que és metàl·lica, té 163
metres de longitud i 5 metres d’amplada amb paviment de formigó gris. A més, del cos
central del viaducte surt un braç complementari de 127 metres de longitud i 2,70 metres
d’amplada, que té el paviment translúcid de fibra de vidre, i connecta amb les rampes
d’accés a la canalització a l’alçada de la cruïlla entre el carrer Jaume II i Pere de Cabrera.
En total, entre la part principal i el braç complementari, la passarel·la té una superfície de
1.170 m2.
Cal destacar, a més, que a l’accés des de l’avinguda de l’Alcalde Areny hi ha una
marquesina de benvinguda i a l’altra banda, a Jaume II, s’ha habilitat una plataforma per a
vianants elevada. A més, té mobiliari i enllumenat de disseny, especialment a les baranes.
En aquest sentit, la passarel·la dels Maristes també aporta color i il·luminació, ja que
6.500 leds guarneixen aquest pas que uneix l’avinguda de l’Alcalde Areny amb el campus
de Cappont. Aquests leds estan instal·lats dins de 180 projectors que estan programats
per fer fins a una vintena d’escenes diferents.
Així, es representaran l’arc de Sant Martí i les diferents estacions de l’any, una variació
lumínica que pot durar fins a dues hores i vint minuts. També hi ha una altra escena que
fa un joc de colors, distribuint-los de manera aleatòria que van canviant de posició cada
pocs segons. Una altra distribució és la divisió de la passarel·la en quatre zones amb un
color primari cadascuna, llavors cada dos minuts canvien els colors de les zones. A més,
es pot fer una distribució amb colors fixes i l’arc de Sant Martí vertical que pot durar una
hora i deu minuts. Com a curiositat, s’incorporen dos cicles com són la projecció de 12
senyeres al llarg de la passarel·la o la blaugrana amb una transició de colors cada tres
minuts. Cal destacar, també, que tot el llarg de la barana de la passarel·la s’il·lumina a
través de 78 fluorescents que donaran llum blanca.

Ús actual

Passarel·la

Ús original/altres

Passarel·la

Façanes/Coberta La passarel·la presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva- una part
important del seu interès com element catalogable es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant de la història de les infraestructures de mobilitat
de vianants de Lleida en la que s’aborda la interrelació entre els dos
marges del riu, permetent la comunicació entre barris i esdevenint un
excel·lent passeig i mirador de la paisatgística urbana.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
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concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Els alumnes, el professorat, la coral i el grup sardanista del centre educatiu que dóna nom
a la nova passarel·la dels Maristes varen ser els encarregats d’estrenar aquest viaducte,
que és el novè pas sobre el riu Segre a la ciutat.
Bibliografia

La Paeria. Ajuntament de Lleida. Notícies. “Lleida estrena la nova passarel·la dels
Maristes”. Publicat 26 octubre de 2010.

Actuacions finca

Element construït l’any 2010.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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Altres denominacions TEATRE DE LA LLOTJA DE LLEIDA
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Avinguda de Tortosa, 4

Coordenades UTM x = 303212
y = 4610243

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

3304437CG0130C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

-

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

260.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Teatre Palau de Congressos
Estil i Època

Contemporani; 2010

Autor/promotor

Francine Houben i Michel Tombal, estudi Mecanoo. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a l’encreuament de l’avinguda de Tortosa i
l’arrencada del pont de Pardinyes, al marge dret del Segre.

Context

La Llotja de Lleida està bastida en el marge dret del riu Segre, al barri de Pardinyes amb
accés des del número 6-8 de l’avinguda de Tortosa.

Elements

La Llotja té una superfície de 19.185 m². Compta amb un auditori amb capacitat per a
1.000 persones i dues sales addicionals per a 400 i 200 persones respectivament.
Aquesta darrera es pot compartimentar en sis sales independents per a 35 persones
cadascuna.
El terrat del palau és d'accés públic i serveixi de mirador. La seva superfície està
enjardinada amb plantes trepadores que canvien de tonalitat segon l'estació de l'any.
L'edifici també acull les oficines del Centre de Negocis i Convencions de Lleida, un espai
per a usos diversos, un foyer (el hall del palau) i una cafeteria-restaurant.
Al seu torn, el complex té un aparcament subterrani amb capacitat per a 450 vehicles.
La Llotja és una construcció alçada sobre el seu centre, que aprofita com a zones
públiques els espais lliures al nivell del carrer que queden sota les parts voladisses i
també la coberta, que estarà enjardinada. El projecte crea un espai lliure de 9.348 metres
quadrats, pensat per acollir qualsevol tipus d’acte.

Ús actual

Teatre i palau de Congressos

Ús original/altres

Teatre i palau de Congressos

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Cultural-social-religiós
identificat amb la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
cultural de la ciutat a finals del segle XX i principis del segle XXI, i de la
sintonia de la ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides
arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La Llotja de Lleida és un palau de congressos i teatre de titularitat municipal ubicat a la
ciutat de Lleida. L'edifici ocupa l'esplanada on se celebrava l'antic mercat de fruites i
verdures (popularment conegut com el mercat dels pagesos), al barri de Pardinyes. El
projecte va ser finançat gràcies a la construcció de dues torres d'habitatges de 24 i 16
plantes situades en el mateix terreny que la Llotja. Les obres del palau s'iniciaren la
primavera de 2007 i el 21 de gener de 2010 s'inaugurà el palau amb la representació de
"Il Trovatore" de Giuseppe Verdi.
La Paeria de Lleida va justificar la necessitat d'un edifici com La Llotja en el fet que Lleida
és la segona ciutat de Catalunya -després de Barcelona- en l'organització de congressos i
en la mancança que tenia la ciutat d'espais adients per representar obres teatrals.
El 2006 es convocà un concurs internacional per dissenyar l'edifici, i set gabinets
d'arquitectura hi prengueren part. De entre aquests els guanyadors foren els holandesos
Mecanoo.
Els arquitectes Francine Houben i Michel Tombal, integrants del gabinet holandès
Mecanoo, instal·lat a la ciutat de Delft, varen ser els encarregats de realitzar el projecte de
la Llotja de Lleida (teatre-palau de congressos) que es va edificar al costat de Mercolleida.
Les obres s'iniciaren la primavera de 2007 i finalitzaren el gener de 2010.
Bibliografia

La Paeria. Ajuntament de Lleida. Notícies. “Comencen les obres de la Llotja”. Publicat el
16 de febrer de 2007.

Actuacions finca

Edifici construït entre l’any 2007 i 2010, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats
de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista interior

Vista de la sala
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Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

187.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Sant Carles, 26
Carrer de Jaume I, 28
Coordenades UTM x = 301848
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609981
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1901521CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

187.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

187.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1933

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer de Sant Carles i el
carrer de Jaume I

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 26 del carrer de Sant
Carles.

Elements

L'edifici que articula la cantonada entre els carrers de Sant Carles i de Jaume I fou bastit,
en obra arrebossada i pintada combinant el color salmó amb detalls en contrast en gris i
amb pedra vista, segons la llegenda que decora l'escut de la cantonada -part més
destacada de l'immoble, evoca la senyera-, en 1933, essent una construcció
caracteritzada per la modèstia i l'austeritat.
Accessible per totes les obertures de la planta baixa, l'entrada principal es localitza just a
la cantonada, en una porta lleugerament motllurada a la llinda i emmarcada —ella i tota la
cantonada— amb pedra aplacada. Els baixos són ocupats per magatzems; mentre que les
tres plantes restants són destinades a vivenda i presenten una composició idèntica a
ambdues façanes: la primera i segona planta presenten balcons correguts amb barana de
forja, i estan separades de la tercera per un sobri ràfec que no interromp el cos de la
cantonada, perforat per dues finestres amb la mateixa configuració de marc que la resta
d'obertures de l'immoble. Per la seva banda, a la tercera planta trobem una parella de
finestres per façana, separades a la cantonada per un element triangular amb la data de
construcció inscrita. Finalment, a la part alta de la construcció observem petites obertures
que il·luminen i ventilen les golfes, obertes en l'aplacat de pedra que recorre tota la part
alta de l'edifici, connectant amb els extrems de les façanes i la cantonada de l'immoble.
Finalment, sobre un altre ràfec s'obre el terrat, caracteritzat per la seva sobrietat i tancat
per una barana massissa d'obra que ressegueix el perímetre general de la construcció i la
corona.

Ús actual

Habitatge i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatge i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici de la Plaça de Sant Joan 19, presenta un bon estat de
conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a Zona de Centre
Històric_Subzona residencial, identificat amb la Clau R1a1.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia i gran deteriorament, es tracta d’un edifici de
notable qualitat compositiva amb algun tret modernista, i el seu interès com
a element catalogable rau a més en el fet de testimoniar l’activitat
residencial de la zona al tombant del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici de la Plaça de Sant Joan 20, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER DE SANT CARLES,
26

187.EA

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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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 / barri

La Femosa

Adreça/es

Polígon 21 Parcel·la 158

Coordenades UTM x = 305880
y = 4605285

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A02100158

Localització
MJM

Imatge actual

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

188.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Eclecticisme; Època contemporània. Segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. La torre és un edifici aïllat bastit al indret de Lo Garrell amb accés
des de la carretera L-702 a l’alçada del Km. 4.3.

Context

Edifici bastit a la banda sud de la ciutat de Lleida al indret agrícola conegut com Lo
Garrell, situat entre el Rec de la Fenosa i la Carretera que comunica la ciutat de Lleida
amb Artesa de Segre.

Elements

Habitatge unifamiliar aïllat, de planta rectangular amb planta baixa i planta principal, amb
edificacions de servei adossades. Façana composta de tres cossos, la planta baixa amb
porxo de tres arcades, la planta principal i la galeria que emfatitza el cos central amb una
curiosa formalització. Murs de càrrega, fàbrica de maó, arrebossats i coberta de dos
vessants.
Tot i que l'edifici encara existeix ha estat molt transformat i l'element més característic, la
galeria de la façana principal, ha estat substituït per una galeria de maó.
Tant la galeria com el porxo estan afegits a l'edifici inicial.

Ús actual

Sense ús

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un mal estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un mal estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sol no urbanitzable.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric

Malgrat la seva modèstia i l’alt grau de deteriorament que presenta, aquest
és un exemplar notable d’arquitectura residencial perifèrica d’habitatge
aïllat, configurat a partir de models remotament vernaculars amb elements
afegits originals de singular configuració, i el seu interès com a element
catalogable rau a més en el fet de testimoniar els passats usos urbanístics
de la zona.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Torre Garrell, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya. Fitxa 14329.

Actuacions finca

Edifici bastit a principis del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment. La galeria original construïda a la planta primera va ser substituïda per un
tancament d’obra de fàbrica i finestres de disseny contemporani.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Imatge original

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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189.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer de Salmeron, 2

Coordenades UTM x = 302362
y = 4610395

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2406214CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

189.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

189.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Primera meitat segle XX

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al carrer Salmerón, fent cantonada amb el carrer
Pi i Margall

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 2 del carrer de Salmeron.

Elements

Bastit en la primera meitat del segle XX, és un edifici de planta baixa i tres plantes pis de
façana pràcticament llisa, ressò de les propostes del llenguatge modern de l'arquitectura
tot i que molt mistificades, de maçoneria arrebossada i pintada en color clar. Llur
tractament permet identificar clarament un bloc unitari interromput per una terrassa dins
del cos d’edifici de la planta tercera, que suggereix una mena de torres que la flanquegen i
amenitzen la simplicitat del conjunt. Les obertures de finestres i portes balconeres es
ressalten amb un potent emmarcament llis, que en cas de les finestres serveix per unir-les
convertint-les en geminades i integrant un matxó d’obra vista, element diferencial de la
uniformitat cromàtica i textural del conjunt. La planta baixa, que actua com a basament de
les plantes superiors, presenta en la part que no ha estat modificada aquest mateix
tractament de fàbrica de maó. Com a coronament un modest capcim defineix l’ampit de la
terrassa interior de la tercera planta i de la coberta plana, per sota del qual es remarquen
uns tubs respiradors curosament composats que evidencien la presència de la cambra
d’aire isolant.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat la seva modèstia edifici de correcta qualitat compositiva de llunyà
ressò funcionalista, el seu interès com element catalogable rau a més en el
fet de testimoniar l’activitat residencial de la zona a mitjans del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte de intervenció sobre l’edifici del carrer de Salmeron 2, haurà
d’incorporar el que es desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de bens és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit durant la primera meitat del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Raïmat

Adreça/es

Plaça Major, 1

Coordenades UTM x = 290108
y = 4617172

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

0273301BG9107C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

190.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Estil i Època

Obra popular; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

S. XX. Anys 50

Parcel.la

Accés sense dificultats. Tant el centre cívic com els espais porticats configuren la plaça
Major de Raïmat.

Context

Conjunt de dos edificis bastits al nucli de Raïmat, concretament a la banda de ponent de
la seva rotonda central composant les dues cantonades del carrer de l’Església.

Elements

Al voltant de la plaça Major de Raïmat s'eleven dues construccions que foren executades
al voltant dels anys 50 del segle XX. per una banda, al flanc oest s'aixeca una construcció
aïllada de maó vist sobre un sòcol de pedra i amb coberta de teula, oberta tant a la plaça
Major com a l'espai de transició que articula aquesta plaça i la plaça de l'església del nucli
de població. Aquest edifici acull el centre cívic de Raimat i principalment és compost per
tres volums, en una disposició fàcilment visible a nivell de façana principal, on es
localitzen els elements més interessants de la construcció. L'entrada principal es localitza
al centre, endarrerida respecte el pla de façana i aixoplugada per una entrada-distribuïdor
que sembla evocar el creuer d'una església, amb totes les obertures en forma d'arc de mig
punt. El volum de l'entrada és lleugerament més alt que els dos que el flanquegen. En els
trams laterals, apareix una petita finestra quadrada a eix amb les dues finestres que
flanquegen l'arc d'entrada, i els extrems de la façana es corben vers l'interior, a mode de
petxines d'un arrencament de cúpula truncat pel teulat a vuit vessants que cobreix aquest
volum. Dos volums de planta allargassada flanquegen aquest cos central i presenten una
alçada lleugerament inferior. Aquests cossos són coberts amb un teulat inclinat i una sèrie
de finestres rectangulars amb ampit de pedra perforen totes les seves cares, seguint una
organització rítmica que a les façanes laterals aplega les finestres en dos conjunts de cinc
finestres cadascun, separats per una finestra de dimensions menors. A més, just sota la
teulada la façana obre a través d’un conjunt d’òculs disposats rítmicament, coincidint amb
algunes de les finestres del volum lateral i amb cadascuna de les finestres del cos
d'entrada.
Per una altra banda, el flanc nord-oriental de la plaça és conformat per dos cossos
porticats d'arcs rebaixats, bastits també al voltant dels anys 50 del segle XX en obra
arrebossada i pintada de blanc, rematats amb un ràfec de dent de serra i coberts amb
teulats inclinats. Aquests espais porticats, equipats amb escàs i auster mobiliari urbà,
protegeixen a la població tant del sol com de les inclemències del temps, tot col·laborant
en la definició de la que pretenia ser la plaça principal de la població però que
malauradament ha esdevingut una simple rotonda, cedint el protagonisme com a espai de
trobada i passeig a la zona pavimentada i d'ús per a vianants del carrer de l'Església.

Ús actual

Centre cívic i espai porticat

Ús original/altres

Centre cívic i espai porticat

Façanes/Coberta Les cobertes i les façanes presenten un bon estat de conservació.
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L’entorn més proper al conjunt presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on estan bastits el Centre cívic i espai porticat de
Raïmat com a Equipament públic Cultural-social-religiós, identificat en el plànols amb la
Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 3er – Article 18 - 21 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B. Els criteris d’intervenció establerts en l’articulat del present catàleg pel que respecta als
béns catalogats amb Nivell 5 de protecció. Documental.
C. Tots aquells articles del PGL que afectin a la qualificació urbanística del bé objecte de
la fitxa.
El Nivell 5 de protecció. Documental permet les intervencions de conservació, restauració,
reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància
documental (planimetria i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva
memòria històrica.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana, com a mínim, el manteniment
de les clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny
on està bastit el conjunt (Clau SE4) corresponent a Equipament públic Cultural-socialreligiós. En tot cas, també es recomana que els terrenys més propers no siguin qualificats
amb activitats perjudicials per la correcte preservació del valor històric i social del medi.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edificis de notable elaboració tipològica, configurats a partir de models
remotament vernaculars, el seu interès patrimonial rau principalment en el
fet de testimoniar la funció representativa i de serveis en un nucli
d’assentament subsidiari de l’activitat productiva vinícola.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

1. CRITERIS D’ACTUACIÓ EN MODIFICACIONS
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
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Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé catalogat amb un Nivell 5 de protecció.
Documental, representatives de la seva concepció i gènesi, o de les reformes,
modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com
a part fonamental de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial. I
igualment de les variacions que ara es realitzin, i de la seva possible reversibilitat.

2. CRITERIS D’ACTUACIÓ EN ENDERROCS
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé catalogat amb un Nivell 5 de protecció.
Documental, representatives de la seva concepció i gènesi, o de les reformes,
modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al llarg del temps, i siguin reconegudes com
a part fonamental de la seva interpretació històrica, arquitectònica i patrimonial. I
igualment de les variacions que ara es realitzin si es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Al voltant de la plaça Major de Raïmat s'eleven dues construccions que foren executades
al voltant dels anys 50 del segle XX. Cadascuna d’aquestes construccions ocupa una
cantonada del carrer de l’església, el qual comunica directament amb el temple.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Els edificis varen ser bastits els anys 50 del segle XX.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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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 / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Ronda-Eixample

Adreça/es

Encreuament N-II amb Av. de Madrid
Continuació c. Cos-Gayón / Gran Passeig de Ronda
Coordenades UTM x = 301596
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4608827

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX1_Xarxa bàsica

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

191.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Racional; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1973

Autor/promotor

Raimon Bartra

Parcel.la

Accés sense dificultat. El pont permet que les carreteres N-II, N-230 i N-240a creuin el
Segre i es converteixin, en el seu pas per Lleida, en el Gran Passeig de Ronda.

Context

És el pont que creua el Segre pel flanc més occidental al seu pas per Lleida.

Elements

El pont presenta dues calçades de tres carrils per sentit separades per una petita mediana
i flanquejades per dues voreres protegides en el seu flanc exterior per baranes
metàl·liques, les quals sobresurten de la plataforma del pont sustentada per les pilones,
generant un petit voladís.
El pont fou construït principalment en formigó armat, i té els extrems ancorats als murs de
contenció del parc de la canalització del Segre, en els quals es poden observar unes
escales metàl·liques i un conjunt format per una rampa i unes escales -a la riba dreta i a la
riba esquerra, respectivament- que permeten l'accés al parc de la canalització. La
plataforma del pont és un bloc únic, llarg i continu de formigó armat que creua el riu en
una traçada lleugerament corba, suportada a banda i banda del llit del riu per dues
parelles de pilones, també de formigó, en forma d'esveltes piràmides truncades.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Façanes/Coberta El pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al pont, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva viaria- una
part important del seu interès com element catalogable es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant de la història de les infraestructures de transport
de Lleida en la que s’aborda la interrelació entre els dos marges del riu.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el Pont Nou, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.

Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en 1973, segons un projecte del Ministerio de Fomento elaborat per Raimon Bartra,
és el pont que creua el Segre pel flanc més occidental al seu pas per Lleida.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Pont bastit l’any 1973, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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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 / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer de l’Alcalde Sol, 12

Coordenades UTM x = 301587
y = 4609623

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1698906CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

192.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1959

Autor/promotor

Francesc Bordalba. Arquitecte. / Josep Queraltó. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc occidental del terç inferior del carrer de
l'alcalde Sol.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 12 del carrer de l’Alcalde
Sol.

Elements

Immoble entre mitgeres bastit segons un projecte de 1959 signat per Francesc Bordalba i
encarregat per Josep Queraltó, té la façana oberta al flanc occidental del carrer de
l'alcalde Sol i és un immoble de cinc plantes construïdes en obra revestida de ceràmica
blava i de color argila, coronades per dos terrats i aixecades sobre uns locals comercials
de doble alçada, aplacats en pedra grisa. La porta d'entrada es troba al centre dels baixos,
esdevenint l'eix de simetria de les perforacions que la flanquegen -dues grans finestres
allargades acompanyades per una esvelta porta a cada extrem-, i està força enfonsada
respecte el pla de façana, custodiada per dos brancals aplacats en pedra i oberta entre
dos pilars revestits de ceràmica vidriada vermella. Les plantes superiors -de dos pisos
cadascuna, aparellades pel centre- presenten una composició simètrica en tres volums,
consistents en un cos central de balcons correguts, de llosana de formigó i barana
metàl·lica, flanquejats a banda i banda per un volum de dues finestres: quadrada i de
balcó no sobresortit la més propera al balcó; i allargada i sense barana la del flanc
exterior. La última planta presenta una composició lleugerament diferent a la de la resta
del conjunt, actuant com a coronament, ja que el cos central de balcons -rematat per un
voladís notablement sobresortit- és flanquejat per dos terrats tancats per un mur llis, el
qual substitueix els cossos de finestres anteriorment mencionats.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible. Les finques que envolten el
casal estan qualificades amb la mateixa clau.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva, el seu interès com a peça
catalogable rau a més en el fet de de ser testimoni de l’activitat comercial i
residencial a l’eixample, esdevenint una de les arquitectures amb les que
es consolida a Lleida la simplificació del classicisme vers una sensibilitat
funcionalista, en la segona meitat del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre la Casa Queraltó, haurà d’incorporar el que es
desprengui del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1959, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer del Príncep de Viana, 75

Coordenades UTM x = 302155
y = 4610759

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2209905CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

193.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

193.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1961

Autor/promotor

Francisco Clavera Armenteros. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc sud del carrer del Príncep de Viana, poc
abans de la seva intersecció amb el carrer de Ramon Llull.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 75 del carrer del Príncep de
Viana.

Elements

Immoble entre mitgeres bastit en 1961 segons un projecte que Francisco Clavera
Armenteros redactà en 1959, presenta una façana pràcticament plana que, per la
successió de materials emprats en el revestiment, es divideix en dos volums a nivell
horitzontal: els baixos, de doble alçada, amb revestiment de pedra de color terra sobre un
arrambador grisós -desvirtuat pràcticament en la meitat de la seva extensió per la
presència d'un comerç amb la façana revestida en alumini i panells de fusta-. Aquests
inicialment acollien dues grans obertures que flanquejaven la porta d'entrada, esvelta i de
dos cossos, oberta al centre tot traçant l'eix de simetria de la façana. Immediatament al
damunt i emmarcat per dues fileres del mateix material que recobreix la façana dels
baixos, sobre un modest ràfec s'aixeca el volum de vivendes, de quatre plantes d'alçada i
terrat, revestit de maó vist i perforat amb sis finestres per planta. Aquestes presenten un
senzill marc que alhora esdevé un ampit lleugerament enfonsat respecte el pla de façana,
i estan distribuïdes simètricament a partir de l'eix que estableix la porta d'entrada. Pel que
fa al terrat, aquest s'aixeca sobre un altre ràfec modest, i és tancat per un mur de maó vist
recolzat sobre cinc pilars del mateix material que, sense trencar la simetria general de
l'edifici, corona el conjunt.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un estat de conservació millorable.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible. Les finques que envolten el
casal estan qualificades amb la mateixa clau.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva, el seu interès com a element
catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat comercial i
residencial a l’eixample, esdevenint una de les arquitectures amb les que
es consolida a Lleida la simplificació del classicisme vers una sensibilitat
funcionalista, en la segona meitat del segle XX.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1961, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

194.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Camp de Mart, 22

Coordenades UTM x = 301854
y = 4610106

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1902315CG0110D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

194.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1975

Autor/promotor

Enric Mías Naves. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. El conjunt de l'església capça l'illa de cases definida pels carrers
de Sant Martí, de Camp de Mart i per la ronda de Sant Martí.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 22 del carrer del Camp de
Mart

Elements

La nova església de Sant Martí es va aixecar en 1975 a escassos metres del temple
romànic dedicat al mateix sant. En aquest cas la construcció respon a un projecte d'Enric
Mías Naves, que aprofita l'estructura d'una cripta anterior (1950) per crear una nova
església, acompanyada de locals socials soterrats -actualment dedicats a la difusió de la
música- i d'una plaça, que articula l'àrea delimitada pels carrers de Camp de Mart, de Sant
Martí i de la Ronda de Sant Martí. El temple és de planta rectangular, i s'aixeca sobre uns
baixos que salven el desnivell de la parcel·la, té els accessos localitzats als extrems, de
tal manera que l'espai de la plaça roman visualment lliure, oxigena un espai farcit de
carrerons i suposa un diàleg entre l'antiga església i la nova, especialment llampant.
L'església es caracteritza principalment per una expressiva coberta de planxa metàl·lica
vermella que sembla abraçar-la, recolzada tan sols sobre quatre punts de l'antiga
estructura però desplegant-se en forma poligonal, evocant una estrella replegada i
articulant tant el teulat -rematat amb una creu- com l'espai interior, diàfan i suaument
il·luminat, decorat amb pintures murals de Llucià Navarro. D'aquesta manera, la nova
església de Sant Martí intentà avenir-se a la visió religiosa pròpia del darrer terç del segle
XX amb voluntat d’obertura a la modernitat.

Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Cultural-social-religiós identificat amb la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a peça catalogable rau en el fet de de ser testimoni de l’activitat
parroquial del darrer terç del segle XX, esdevenint una de les arquitectures
amb les que s’introdueix a Lleida l’ús manifest de la nova tecnologia en
immobles de tipus significatiu i monumental.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’església, haurà d’incorporar el que es desprengui
del treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
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majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La nova església de Sant Martí es va aixecar en 1975 a escassos metres del temple
romànic dedicat al mateix sant. La nova església de Sant Martí intentà avenir-se a la visió
religiosa pròpia del darrer terç del segle XX amb voluntat d’obertura a la modernitat.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1975, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA DE CATALUNYA,
16
FITXES RELACIONADES:
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CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Centre Històric

Adreça/es

Avinguda de Catalunya, 16
Carrer Bisbe Torres, 2
Coordenades UTM x = 301734
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609421
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1896901CG0019F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R4a_Subzona d'Eixample d'illa
oberta definida

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

195.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1970-1973

Autor/promotor

Antoni Sas Llaurador. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba obert a l'avinguda de Catalunya, ocupant l'illa de
cases definida per l'avinguda mencionada i els carrers de les Germanetes, del Canonge
González i del Bisbe Torres.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 16 de l’avinguda de
Catalunya.

Elements

Complex d'edificis projectat per Antoni Sas Llaurador entre 1970 i 1973, ocupa l'illa de
cases delimitada per l'avinguda de Catalunya -on s'obre la façana principal- i els carrers
del Canonge González, del Bisbe Torres i de les Germanetes. L'immoble és una
concatenació de volums de diverses alçades -respectant l'alçada reguladora de cada
carrer-, que destaca pel tractament llis donat a les façanes i per l'ús predominant del blanc
en els acabats. Això s'ha aconseguit gràcies a l'ús d'aplacats ceràmics blancs
pràcticament en la totalitat de les façanes, de manera que tot i la diversitat d'alçades,
l'edifici presenta una interessant unitat volumètrica i cromàtica. L'edifici és accessible a
través de la part central dels baixos -aplacats en pedra rosada, actualment acullen
oficines-, pel carrer del Bisbe Torres i també a través de la cantonada entre l'avinguda
Catalunya i el carrer del Canonge González. En aquest cas, l'entrada queda retardada
respecte el pla del mur, aixoplugada per un porxo de pilars quadrats aplacats també en
pedra rosada. Sobre un petit cos d'escales, al biaix de l'angle nord-est del porxo, s'obre la
porta que dóna accés a part dels blocs de vivendes. Aquests s'eleven fins a deu pisos
d'alçada, tot generant patis interiors, i destaquen especialment pel tractament donat a les
façanes. Així doncs, les obertures estan jerarquitzades segons la seva orientació, de tal
manera que s'acumulen fins a saturar la façana de l'avinguda de Catalunya -convertida en
un mosaic de finestres-; mentre que les obertures de les façanes laterals esdevenen
sensiblement menors, més separades entre elles i de formes diversificades -apaïsades,
verticals i circulars-. Tanmateix, pel que destaca especialment l'edifici és per l'ús innovador a la Lleida dels anys 70- de les persianes de llibret metàl·lic i dels panells de
tancament de fibra per a les finestres de la façana principal.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
Eixampled'illa oberta definida, identificat amb la Clau R4a.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre l’edifici, haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg del temps li pot suposar un valor afegit que caldrà conèixer per
poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
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llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.

2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1973, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Gran Passeig de Ronda, 84

Coordenades UTM x = 301317
y = 4610230

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1403511CG0110C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
APARTAMENTS CLUB RONDA

196.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

196.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1973

Autor/promotor

Lluís Domènech Girbau, Ramon M. Puig, Antoni Sas i Lauri Sabater. Arquitectes.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc del Gran Passeig de Ronda limitat pel
carrer Vallcalent i l'avinguda del Dr. Fleming

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 84 del Gran Passeig de
Ronda.

Elements

L'immoble és un complex d'apartaments que introdueix a Lleida la dotació en aquest tipus
d’habitatges d’una sèrie de serveis comunitaris, i que consta de nou plantes d'alçada
bastides sobre uns baixos de doble alçada ocupats per comerços i activitats diverses.
L'accés es troba al centre de la planta baixa, d'aparença heterogènia arran de la diversitat
d’usos dels locals que allotja. Tanmateix, el volum més destacat és el cos de vivendes,
racionalment distribuïdes a nivell de planta per tal d'aconseguir el màxim rendiment de
l'espai disponible, i íntegrament arrebossat i pintat, tot emprant el recurs de la doble
façana amb mur cortina, a base de llistons metàl·lics de llibret que unifiquen les
incidències distributives interiors amb àmplies franges verticals que creen a més un ritme
dinàmic de buits i plens. El conjunt és coronat per un àtic contenidor del menjador i altres
zones de reunió.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a peça catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l'activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l'evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
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descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici d'obra vista de grans proporcions, al flanc del Gran Passeig de Ronda limitat pel
carrer Vallcalent i l'avinguda del Dr. Fleming, d'acord al projecte (1971) elaborat per Lluís
Domènech Girbau, Ramon M. Puig, Antoni Sas i Lauri Sabater, el qual fou executat en
1973.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1973, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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196.EA

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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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 / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Eixample

Adreça/es

Carrer Cristòfol de Boleda, 1
Carrer Segòvia, 12-16
Gran Passeig de Ronda, 87-91
Coordenades UTM x = 301220
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4610231
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1203501CG0110C
1203505CG0110C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

197.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1972-1976

Autor/promotor

Josep Maria Mora Cagigao. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el Gran Passeig de Ronda i el
carrer de Cristòfol de Boleda.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 87 del Gran Passeig de
Ronda.

Elements

L'edifici que ocupa pràcticament la meitat d'una de les illes amb major concentració
d'immobles de la ciutat, definida pel Gran Passeig de Ronda, el carrer de Segòvia i el
carrer de Cristòfol de Boleda fou construït entre 1972 i 1976, seguint un projecte de Josep
Maria Mora Cagigao. De vuit plantes i terrat sobre baixos i altells dedicats a locals
comercials, l'edifici s'ordena al voltant d'un pati interior i el conformen 7 mòduls
pràcticament idèntics a nivell de planta, al seu torn ordenats al voltant d'una caixa de
comunicacions verticals. Tanmateix, l'element que caracteritza l'edifici és la resolució de la
façana, formada únicament per la concatenació de balcons de planta semicircular de
diverses superfícies. D'aquesta manera, l'edifici pren una volumetria que esdevé tota una
novetat en l'arquitectura de la ciutat, que en aquest cas s'ha servit de l'obra i dels
revestiments dels balcons, els quals presenten tendals per protegir els interiors de la llum i
la calor. Amb aquesta interessant proposta, l'edifici trenca amb l'arquitectura del moment
–desarrollista- i aposta per la qualitat i la independència creativa, oferint un nombre
important d'edificis de qualitat en una parcel·la de dimensions considerables,
tradicionalment coneguda com l'edifici Brasília.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a peça catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit entre l’any 1972 i 1976, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

198.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer Cristòfol de Boleda, 8

Coordenades UTM x = 301130
y = 4610323

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1205310CG0110E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER CRISTÒFOL DE
BOLEDA, 8

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

198.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

198.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1976

Autor/promotor

Lluís Domènech Girbau, Ramon M. Puig i Lauri Sabater. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba al carrer de Cristòfol de Boleda, compartint
mitgera amb l'edifici que articula la cantonada entre aquest carrer i el carrer del pintor
Morera i Galícia.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 8 del Carrer Cristòfol de
Boleda.

Elements

Bloc de vivendes entre mitgeres amb façana al carrer de Cristòfol de Boleda, fou bastit en
1976 d'acord a un projecte redactat en 1974 per Lluís Domènech Girbau, Ramon M. Puig i
Lauri Sabater. L'immoble, de set plantes sobre uns baixos ocupats per locals comercials,
és coronat per una terrassa plana on s'intueix la presència d'un àtic, força visible arran de
l'ús del maó vist en la seva construcció, que contrasta amb el cromatisme general.
L'immoble és bastit en maçoneria sobre una estructura de formigó, evidenciada
exteriorment pels quatre pilars que articulen la façana en quatre plans verticals iguals, els
quals mantenen la continuïtat horitzontal gràcies als materials emprats, principalment
tancaments de vidre i alumini blanc. L'accés al bloc de vivendes es troba al centre de la
façana, lleugerament retardat respecte el pla del mur i protegit pels balcons de la primera
planta. Cal arribar fins a la part posterior de l'edifici per accedir al nucli de comunicacions
verticals, unit a cada replà -on s'ordenen els pisos de cada planta, uns dels quals de la
tipologia dúplex- per un llarg passadís. Exteriorment, els pisos s'evidencien en forma de
balcons correguts no sobresortits, resolts de manera diferent segons la tipologia dels
pisos de cada planta. Així, els pisos senzills disposen d'un balcó convencional amb la
barana i el tancament de vidre, acompanya per tendals blancs i blaus; mentre que les
obertures corresponents als dúplex consisteixen en una filera de finestres corredisses
apaïsades, emmarcades per dos plans de làmines d'alumini blanc. Ambdós sistemes es
repeteixen a la façana, rematada -a cada pla vertical- per un balcó notablement
sobresortit, corresponent a la terrassa que remata la construcció.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit entre l’any 1976, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

198.EA

Vista de conjunt

2017

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

Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CASA LAVEDA

199.EA

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

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Boixadors

Adreça/es

Polígon 9, Parcel·la 511

Coordenades UTM x = 299873
y = 4612183

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

00905110388052
25900A00900511

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

199.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1979

Autor/promotor

Ramon M. Puig. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. Cal prendre el camí de Boixadors -a l'est de l'avinguda de l'alcalde
Rovira Roure, ja a les afores de Lleida, enfront del carrer de Baldomer Gili Roig- i avançar
uns 700 metres: l'immoble està al flanc nord del camí, proper a una corba i ocultat
parcialment pel jardí que l'envolta

Context

Edifici bastit a la Parcel·la 511 del Polígon 9.

Elements

Projectada en 1977 i bastida en 1979 segons un projecte de Ramon M. Puig, és una
vivenda unifamiliar que emergeix en l’horta de la partida de Boixadors. Aparentment és de
majors dimensions que les reals gràcies a la composició volumètrica general, que apropa
l’escala de l’edifici a la del seu entorn i l’erigeix com una revisió de les cases d’horta. e
gran correcció i qualitat material, l’edifici el formen dues crugies paral·leles de formigó i
acer blancs, cobertes a una i dues vessants respectivament, de tal manera que la casa
disposa de planta baixa –estances i serveis, emmarcades per porxos cúbics enfonsats- i
un pis –habitacions- que al sector central s’amplien amb unes golfes, amb els interiors
principalment de parquet. Un dels elements més destacables són les jàsseres d’acer
sobre pilars del mateix material que tracen el perfil de l’edifici i que, simètricament al
volum de la primera crugia de la casa, completen la façana sud tot generant la sensació
que la casa és més gran, amb una silueta a dues aigües.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial en zona de ciutat-jardí a les darreries del segle XX, i de la
sintonia de Lleida amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides
arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element de manera que quedi constància del seu estat previ a la
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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intervenció. Per a dita documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l’Arxiu
Municipal dipositari final de tot el material. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1979, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

200.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer del Mossèn Reig, 24

Coordenades UTM x = 301892
y = 4610786

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2010112CG0121A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

200.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

200.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1982

Autor/promotor

Xavier Clúa. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici s'aixeca a l'extrem nord-oriental de la plaça de la
Constitució

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 24 del carrer de Mossèn
Reig.

Elements

Immoble de façana molt estreta bastit entre mitgeres l’any 1982, a la cantonada est de la
plaça de la Constitució, respon a un projecte que Xavier Clúa va elaborar en 1980.
L’edifici, practicable pel centre de la façana, combina el formigó, la rajola i les persianes
de làmines metàl·liques, i és compost per tres volums de diverses alçades que articulen la
diferència d’altura de les parets mitgeres. Sobre uns baixos deformats pels tendals dels
comerços que els ocupen, els dos volums laterals allotgen 5 plantes d’habitatges,
coronades per terrats i evidenciades per grans finestres no sobresortides, separades del
tercer volum. Aquest, de major alçada que la resta i lleugerament enfonsat respecte del
pla de façana, acull la caixa de l’ascensor i és flanquejat per dues línies de persianes
metàl·liques, que accentuen el retranqueig que defineix l’eix de l’edifici i aixopluga
l’entrada a nivell de planta baixa, podent-se interpretar com una continuació visual del
carrer de Mossèn Reig.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1982, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

201.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Gran Passeig de Ronda, 82

Coordenades UTM x = 301287
y = 4610190

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1403510CG0110C

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

201.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

201.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i comerç
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1976

Autor/promotor

Ramon M. Puig i Ramon M. Reig. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el Gran Passeig de Ronda i el
carrer de Vallcalent

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 82 del Gran Passeig de
Ronda.

Elements

Edifici d'obra vista de grans proporcions, articula la cantonada entre el Gran Passeig de
Ronda i el carrer de Vallcalent, d'acord al projecte (1976) elaborat per Ramon M. Puig i
Ramon M. Reig, el qual fou executat en 1980. L'immoble és un complex d'apartaments
amb una sèrie de serveis comunitaris, de deu plantes d'alçada bastides sobre uns baixos
de doble alçada ocupats per magatzems i comerços. Tot i que l'edifici efectua el gir i
presenta dues façanes, l'accés es troba pràcticament al centre de la planta baixa,
d'aparença força heterogènia arran de la diversitat d'usos dels locals que allotja.
Tanmateix, el volum més destacat és el cos de vivendes, racionalment distribuïdes a nivell
de planta per tal d'aconseguir el màxim rendiment de l'espai disponible; i íntegrament
revestit en maó vist tot emprant el recurs de la doble façana: una retícula porticada -al
Gran Passeig de Ronda- i dues façanes laterals pràcticament idèntiques a excepció del
pany massís de maó en un flanc de la façana que articula el gir al carrer de Vallcalent, se
sobreposa a una façana interior, que acull l'estructura de l'immoble i resol les perforacions
amb balcons de profunditat notable que, gràcies a la distància entre façanes, queden
alineats a la façana exterior, aportant lleugeresa a la construcció. A les façanes laterals la
configuració és repeteix, i el conjunt és coronat per un àtic, també mantingut en l'esquema
de doble façana, però evidenciat exteriorment gràcies a unes perforacions que doblen les
mesures de les de les plantes immediatament inferiors.

Ús actual

Habitatges i comerç a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i comerç a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit l’any 1980, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer Pius XII, 4

Coordenades UTM x = 301315
y = 4609811

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1300803CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

202.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1981-1984

Autor/promotor

José Antonio Coderch de Sentmenat i José Antonio Coderch Giménez. Arquitectes.

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té un accés propi a través del carrer del Bisbe Irurita, però
també és accessible penetrant al pati de l'escola a través de l'edifici principal, obert a
l'avinguda de Pius XII.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 4 del carrer Pius XII.

Elements

La construcció, de maó arrebossat i pintat en tons crema i rosat, la formen dos volums de
planta baixa i un pis, aixecats en angle recte i coberts amb teulada plana combinada amb
trams de teulada inclinada -als elements que sobresurten del pla de façana-. Cal destacar
la diferència de tractament de la façana exterior, molt més compacta i mancada de
perforacions, i la façana interior, oberta al pati, amb nombroses obertures, i presentant
diversos elements propis de l'arquitectura de Coderch, que revisa l'arquitectura popular tot
traient profit dels seus elements i particularitats, de tal manera que l'escola presenta una
imatge més propera a un àmbit domèstic o rural, més que d'educació formal. D'aquesta
manera, les façanes interiors presenten un ritme determinat per plans de mur sobresortits
del pla de façana, els quals -pintats de color rosat, tancats amb persianes de llibret a les
dues plantes i acompanyats per un balcó a la planta alta- aixopluguen l'entrada i els
cossos de finestres de les aules, oberts concordant amb l'esquema d'entrants i sortints
establert. Tot i presentar diversos accessos, l'entrada principal es troba al flanc sud del
cos occidental, en forma de senzilla porta aixoplugada per un petit voladís que dóna accés
al passadís al voltant del qual s'ordenen les aules. Un altre accés i distribuïdor important
es troba a l'angle de la construcció, on es localitzen les escales que connecten les dues
alçades d'ambdós edificis i permeten l'accés a l'edifici oriental, sensiblement més allargat
que l'anterior i amb les aules i altres estances -totes equipades amb terra radiantordenades al flanc sud del passadís que travessa les dues plantes pel flanc septentrional.

Ús actual

Escola

Ús original/altres

Escola

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl d’Equipament
públic Docent identificat amb la Clau SE1.

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
escolar a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
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justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici bastit al flanc nord de la parcel·la triangular definida pel carrer del Bisbe Irurita i
l'avinguda de Pius XII, on s'emplaça el complex del centre educatiu. Envoltat per una
tanca de fusta que el separa de la resta de l'escola, fou projectat per José Antonio
Coderch de Sentmenat i José Antonio Coderch Giménez en 1981 per acollir el parvulari i
les aules d'EGB, i es construí entre 1981 i 1984. Actualment és l'única obra de Coderch
de Sentmenat a la ciutat
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici bastit entre l’any 1981 i 1986, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

203.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Llívia

Adreça/es

Carrer de Partidors, 9

Coordenades UTM x = 303276
y = 4613519

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3336508CG0133E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE0_Equipament públic Reserva
sense ús assignat

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

203.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Dipòsit
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1983

Autor/promotor

Josep Maria Cots Massana. Enginyer

Parcel.la

Accés sense dificultats. El dipòsit es troba al final del carrer dels Partidors, al nucli de
Llívia, i és fàcilment localitzable arran de la seva alçada, que el fa visible des de la
carretera d'accés al nucli.

Context

Construcció bastida al nord de la ciutat amb accés des del número 9 del carrer dels
Partidors al nucli de Llívia.

Elements

Localitzat a l'extrem nord del nucli de Llívia, al final del carrer de Partidors, respon a un
projecte de l’enginyer Josep Maria Cots Massana, elaborat entre 1980 i 1982 i executat
l'any 1983. El dipòsit, d'aparença senzilla i popular gràcies a l'ús del maó vist, esdevé una
fita entre l'horta de la zona, i es troba en una parcel·la tancada per una reixa i mitgera amb
les vivendes del carrer de Partidors i del carrer dels Dipòsits, que inclou uns dipòsits a
l'aire lliure, una caseta de cloració, l'equip de bombeig i el respirador del dipòsit de
reserva, consistent en una construcció de maó perforat de través que s'aixeca prop del
dipòsit. El dipòsit, de 20 metres d'alçada i 43,40 metres cúbics de capacitat, consisteix en
dos cilindres de maó vist travats entre ells, estant l'exterior buidat mitjançant arcs de
descàrrega que deixen a la vista els travessers que carreguen al cilindre interior. Aquest
acull el dipòsit pròpiament dit, que funciona per gravetat i és equipat amb tubs tancats de
pvc a l'interior per evitar congelacions que perjudicarien l'estructura. Practicable per la
porta que hi ha a la part baixa, aquesta condueix a la passera de formigó que es troba
coronant la construcció tot recorrent el perímetre superior del dipòsit i proporcionant accés
a una escala de gat coberta que permet accedir a l'àrea de manteniment.

Ús actual

Dipòsit

Ús original/altres

Dipòsit

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl d’Equipament
públic de Reserva sense ús assignat, identificat amb la Clau SE0.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva i
singularitat tipològica- una part important del seu interès com element
catalogable es basa en el fet de ser testimoni dels serveis d’abastament
hidràulic a l’horta de Lleida en el moment de la seva execució.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construcció bastida l’any 1983, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

204.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer d’Enric Granados, 5

Coordenades UTM x = 301806
y = 4610368

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1805602CG0110F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6b6_Subzona de cases
aïllades flexible 6

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

204.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Seu col·legial
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1981

Autor/promotor

Franc Fernández i Moisés Gallego. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana principal oberta al carrer d'Enric Granados, i
la parcel·la on s'ubica articula la cantonada entre aquest carrer i el carrer d'Alfred Perenya.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat, amb accés des del número 5 del carrer d’Enric
Granados.

Elements

La seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i la sala
d’exposicions Coma-Estadella és un edifici exempt de maó vist, bastit segons el projecte
guanyador del concurs convocat en 1981, de Franc Fernández i Moisés Gallego.
Accessible a través del carrer d’Enric Granados, la seva orientació ve determinada per la
complexitat de la parcel·la i les dificultats d’integració -no aconseguida- de l’edifici amb les
construccions veïnes, sensiblement més altes. El col·legi i les seves dependències
s’aixequen sobre un bloc compacte d’aparcament, i s’hi accedeix a través del porxo de
l’edifici del col·legi, orientat al nord-est i precedit al seu torn per la terrassa que ordena
l’espai alhora que corona la sala d’exposicions Coma-Estadella. La terrassa -on s’hi troba
una escultura de Miquel Gascón de 1997- és accessible després de pujar les escales
obertes al carrer d’Enric Granados o a través de l’ascensor i escales instal·lades en
l’ampliació i habilitació dels accessos executada al sector nord-oest als anys 90.
L’immoble el formen quatre volums de pell llisa, amb senzilles obertures no sobresortides
que queden ocults darrere el cos d’entrada, en el qual destaca l’equilibri compositiu entre
les obertures del porxo i les finestres de la primera planta. Un cop a l’interior, el
distribuïdor permet accedir al col·legi, la biblioteca, la sala d’actes i la de reunions, obertes
vers els edificis mitgers a poca alçada. Vers el carrer d’Enric Granados i el carrer d’Alfred
Pereña s’obre un petit jardí i aparcament a l’aire lliure, accessibles a través de l’ascensor i
les escales, que condueixen a una terrassa inferior on hom localitza, resguardada de la
intempèrie, l’entrada a la sala Coma-Estadella, de planta lliure, lleugerament modulada
per la presència de la caixa de les escales d’accés.

Ús actual

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida

Ús original/altres

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
Zona de cases aïllades definida i s’identifica en els plànols amb la Clau R6a.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ

204.EA

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
corporativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construcció bastida l’any 1981, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Avinguda Prat de la Riba, 76

Coordenades UTM x = 302325
y = 4610542

;

Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2406416CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

205.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatges i oficines
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1982

Autor/promotor

Josep M. Mezquida. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre l'avinguda de Prat de la Riba i
l'extrem occidental del carrer de Pi i Margall.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat, amb accés des del número 76 de l’Avinguda de Prat
de la Riba..

Elements

Immoble entre mitgeres, articula la cantonada entre l’avinguda de Prat de la Riba i el
carrer de Pi i Margall. Projectat en 1982 per Josep M. Mezquida, l’edifici presenta baixos i
altell ocupats per comerços, separats per un clar ràfec i per una vidriera correguda dels
dos volums de vivenda, de 5 i 7 plantes respectivament. El conjunt combina el maó vist i
les persianes de làmines de fusta, en una composició i ús dels materials que evoca
l’Escola de Barcelona. El diferencial d’alçada dels dos volums -de només un pis
cadascun- resol la diferència d’alçades amb les parets mitgeres, i proporciona dinamisme
a la façana tot i que l’edifici resulta especialment compacte. El volum més alt és de pell
llisa i hi predomina el maó, on ordenadament s’hi dibuixen finestres allargades no
sobresortides i tancades amb persianes de fusta, que aïllen l’edifici d’una via especialment
transitada i superen la cantonada amb un perfil corb. Damunt d’aquest sorgeix el volum
més baix, obert a Pi i Margall, que resol la diferència d’alçades amb un àtic i balcó no
sobresortits i articula la cantonada amb un perfil dentat i cobert amb persianes. Aquestes,
junt amb els balcons correguts no sobresortits oberts a Pi i Margall, defineixen la façana i
la personalitat de l’edifici.

Ús actual

Habitatges i oficines a la planta baixa

Ús original/altres

Habitatges i oficines a la planta baixa

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S’identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d’Eixample intensiu flexible.

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construcció bastida l’any 1982, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES A L'AVINGUDA PRAT DE LA
RIBA, 76

Parcel·la cadastral
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

206.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer del Canyeret, s/n

Coordenades UTM x = 302227
y = 4609869

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2301902CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX2_Xarxa urbana
SV2_Parcs Urbans

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

206.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Ascensor
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1985

Autor/promotor

Lluís Domènech i Roser Amadó. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. La torre es troba a l'extrem occidental del complex dels jutjats del
Canyeret -al flanc oriental dels jardins de Màrius Torres-. Aquesta també és accessible
des del camí de ronda del recinte murallat de la Seu Vella.

Context

Torre d’ascensors bastida a peu del turó de la Seu Vella amb accés des del carrer del
Canyeret.

Elements

La talaia és un prisma triangular de 42 metres d’alçada de formigó armat sense enlluir,
amb una passarel·la i un mirador d’acer i fusta, que acull dos ascensors i escales
d’emergència a l’interior. La orientació i accessos -a la planta baixa per la façana est i la
part alta per la façana nord- els determinen tant la connexió de la passera superior amb el
recinte de la Seu Vella a través de l’antiga porta de St. Andreu com la connexió amb l’eix
comercial mitjançant les escales de la plaça de St. Joan o l’ascensor habilitat al carrer
Lamarca en els primers anys 2000. La planta triangular respon a la superfície i volum
mínims necessaris per acollir els serveis proposats, i els materials emprats contacten amb
els dels reforços de la muralla i edificis veïns, que converteixen l’edifici en un element
neutre en una zona farcida d’obra nova. La torre és de pell pràcticament llisa, perforada
rítmicament i a diverses alçades per petites finestres força profundes, similars al sistema
de finestres dels jutjats. Al centre del mur sud s’obre una gran finestra allargada, reixada
amb el mateix acer de les armadures de la torre, la qual permet contemplar la circulació
dels ascensors, alhora que il·lumina les escales d’emergència i proporciona una
panoràmica sorprenent des de l’interior, traçada a mesura que els ascensors realitzen el
seu trajecte. D’altra banda, als baixos del mur est s’obre la porta d’accés -actualment
automatitzada-, minimitzada per les grans proporcions de la torre, coronada a la mateixa
façana pel mirador penjat en tirants d’acer, que proporciona magnífiques vistes de la
ciutat. Al capdamunt de la façana nord arrenca la passarel·la, formada per la repetició
d’una doble encavallada de trava amb el terra de llistons de fusta, que fa més agradable el
pas sobre el buit que cobreix, i és tancada per una malla d’acer molt espessa que evita la
sensació de vertigen sense impedir el gaudi del paisatge.

Ús actual

Torre d’ascensors

Ús original/altres

Torre d’ascensors

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Xarxa
Urbana identificat amb la Clau SX2.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Element de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat de
suport a l’accessibilitat en zona de gran significació monumental a les
darreries del segle XX, i de la sintonia de Lleida amb les diferents posicions
arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectada per Lluís Domènech i Roser Amadó en 1982 en el marc del pla del centre
històric de Lleida, aprovat el mateix any. Encarregada per la Direcció General de
l’Habitatge dins la promoció de millora urbanística del Canyeret, es bastí entre 1983 i
1985, millorant l’accés al recinte de la Seu Vella sense entrar en competència amb el
campanar.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construcció bastida l’any 1982, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

207.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Els Magraners

Adreça/es

Carrer de Joan Gavarra, 14

Coordenades UTM x = 305273
y = 4609050

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

5391402CG0059E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

207.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1984

Autor/promotor

Alfons Acebrón, Ramon Artigues i Ramon Sanabria. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'església es troba al carrer de Joan Gavarra, articulant la
cantonada amb el carrer de Cervià i enfront de la plaça de Joan XXXIII.

Context

Edifici bastit al barri dels Magraners amb accés des del número 14 del carrer de Joan
Gavarra.

Elements

Edifici exempt al centre del barri dels Magraners, fou projectat en 1984 per Alfons
Acebrón, Ramon Artigues i Ramon Sanabria. El conformen tres volums de maó vist amb
elements aplacats de pedra, separats per un corredor de formigó. El més voluminós l’església- és de planta triangular i salva el desnivell de la parcel·la on s’aixeca; mentre
que a l’est, sobre una plaça que connecta amb la part posterior de l’edifici amb unes
escales, s’aixequen un petit cos de planta parabòlica -una capella- i un cos de
dependències parroquials. L’església és de sostre pla, il·luminada per un lluernari. Al nord,
sobre dues escales, s’aixeca l’altar, delimitat per un triple panell de maó vist amb elements
decoratius ceràmics i escultòrics. Al mur posterior, l’altar s’evidencia exteriorment per l’arc
rebaixat, que contrasta amb la façana principal del temple, completament llisa a l’exterior,
només perforada per una finestra contínua a la part alta i decorada amb un fris ceràmic a
l’interior. Per la seva banda, la capella i els locals parroquials acompanyen el volum de
l’església, podent funcionar independentment d’aquesta, gràcies a les entrades situades a
la plaça lateral, en la qual s’aixeca un campanar metàl·lic que connecta amb el tancament
de l’entrada principal.

Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Cultural-social-religiós identificat amb la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
parroquial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Construcció bastida l’any 1984, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

208.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer del Bisbe Irurita, 8

Coordenades UTM x = 301354
y = 4609938

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1401915CG0110A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

208.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

208.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Santuari
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1987-2008

Autor/promotor

Ramon Maria Reig Massana. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la intersecció de l'avinguda de Pius xii amb la
plaça de les missions i el carrer del bisbe Irurita

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 8 del carrer del Bisbe Irurita

Elements

Així, el conjunt del santuari actualment el formen tres elements, units per la continuïtat
d'ús dels materials -obra arrebossada i pintada de color terra, combinada amb maó vist,
que li aporta un cert caràcter familiar, proper-: les estances parroquials, bastides
paral·lelament al carrer del bisbe Irurita, l'església, oberta a la plaça de les Missions; i el
campanar, que separa ambdós elements. El campanar és el símbol característic de la
comunitat de Santa Tereseta: aixecat sobre un cos cúbic d'obra vista protegit al seu torn
per un cos cúbic exterior precedit per una falsa porxada de maó vist i planta corba que
aporta unitat al conjunt. Aquest és una construcció lleugera, que deixa a la vista les
escales que condueixen al capdamunt, coronat pel cos que allotja les campanes, un cub
d'obra vista protegit per una teulada corba que connecta amb la resta de cobertes del
conjunt. Per la seva banda, l'església és precedida per un atri d'obra vista, que
proporciona accés a un temple caracteritzat per la seva diafanitat i per la voluntat de
proximitat. De grans naus i voltes rebaixades sobre pilars, el presbiteri i l'altar es troben al
creuer, protegits per una cúpula amb òcul que permet la il·luminació directa amb llum
natural de l'espai més important de la construcció. L'altar, de vidre i fusta, s'eleva sobre un
graonat circular, i l'acompanyen, als laterals, l'indret de les ofrenes a la santa i la capella
del Santíssim -que rep una il·luminació tamisada gràcies a les gelosies de fusta que
cobreixen els finestrals laterals-, i al fons de la nau, un dels espais més venerats per la
comunitat: el cambril (1994) de la santa, un espai de gran lluminositat obert a un jardí
interior gràcies a un mur de vidre, on es troba una escultura de fusta policromada de
Santa Teresina (1947), obra de Claudi Rius Garric que fou restaurada en 1994.

Ús actual

Església

Ús original/altres

Església

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Cultural-social-religiós, identificat amb la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Reeixida intervenció sobre les dependències inacabades d’un antic
santuari, el seu interès com a bé catalogable rau a més en el fet de de ser
testimoni de l’activitat parroquial de finals del XX i inicis del XXI, esdevenint
una de les arquitectures amb les que es remarca a Lleida l’ús manifest de
la nova tecnologia i el llenguatge modern en rehabilitació de conjunts de
tipus significatiu i monumental.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
REMODELACIÓ DEL SANTUARI DE SANTA TERESITA

208.EA

En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El santuari de Santa Tereseta es fundà en 1928, arran del retorn a Lleida dels carmelites
descalços, i la primera pedra del convent -situat a la confluència del carrer del bisbe Irurita
i la plaça de les Missions- es va instal·lar l'any següent. La construcció es va començar a
executar segons un projecte de Josep M. Cases Lamolla aturant-se en una fase molt
inicial, i entre 1987 i 2008 ha viscut una remodelació, que anà a càrrec de Ramon Maria
Reig Massana, afectant pràcticament tots els àmbits del santuari.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Remodelació feta entre els anys 1987 i 2008, ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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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 / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de la Parra, 21

Coordenades UTM x = 302317
y = 4609968

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2301901CG0120A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

209.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Jutjats
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1990

Autor/promotor

Roser Amadó i Lluís Domènech. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. Els jutjats s'estiren paral·lels al flanc nord de la plaça de Sant
Joan, oberts al carrer del Canyeret

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 21 del carrer de la Parra.

Elements

De planta serpentejant i només 11 metres de profunditat, la volumetria ha determinat la
composició i distribució de l’edifici, del qual la façana -al carrer del Canyeret i pràcticament
sense protuberàncies- n’és la protagonista. Íntegrament aplacat amb marbre de Macael,
les tres primeres plantes es divideixen verticalment en tres nuclis -audiència, jutjats
d’instrucció i de primera instància- gràcies a les vidrieres de les caixes d’escala i espais
comuns, tractades com articulacions de l’oneig de la façana mitjançant subtils curvatures.
Als peus de cadascuna, un porxo enfonsat respecte el pla del mur aixopluga una entrada
independent per a cada jutjat. La darrera alçada és una planta tècnica, definida per la
gelosia de les petites obertures del capdamunt de l’edifici i per l’ombra del voladís sobre
fines columnes -aplacat en marbre com si es tractés d’una segona façana- que el remata,
en el qual emergeixen tres cilindres truncats, traducció exterior dels lluernaris que
il·luminen les caixes d’escala i espais de pas.

Ús actual

Jutjats

Ús original/altres

Jutjats

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Adminiatratiu-proveïment, identificat amb la Clau SE3.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
judicial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
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significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.

Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectats per Roser Amadó i Lluís Domènech en 1984 i executats en 1990, s’emmarquen
en el Pla Especial del Centre Històric, essent una de les intervencions més destacades de
renovació urbanística del barri del Canyeret. L’edifici s’aixeca adossat al mur de contenció
que es bastí ancorat al turó de la Seu Vella per resoldre les freqüents esllavissades de
terra i generar un espai oxigenador de la zona, emmarcat per la torre d’ascensors a l’oest i
per uns aparcaments a l’est. L’edifici es caracteritza exteriorment per les proporcions
gegantines i per la seva sobrietat, adequada a la seva condició sense entrar en
competència amb la Seu Vella, mentre que el disseny d’interiors resulta més proper a
l’escala humana.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1990, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

210.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric-Eixample

Adreça/es

Carrer de Salmeron, 14

Coordenades UTM x = 302285
y = 4610424

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2406220CG0120E

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

210.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Serveis de l'administració
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1991

Autor/promotor

Álvaro Llano Cifuentes. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici té la façana oberta al carrer de Salmerón, poc abans de la
seva intersecció amb el carrer de Valentí Almirall

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 14 del carrer de Salmeron.

Elements

Edifici administratiu de sis plantes i terrat sobre uns baixos de doble alçada que salven el
desnivell del carrer on s'emplaça l'immoble, bastit en 1991 segons un projecte redactat en
1989 per Álvaro Llano Cifuentes. A excepció de la planta baixa i de la zona de l'entrada,
l'edifici presenta un mur cortina de vidre i alguns revestiments ceràmics, que fan que la
façana resulti especialment llisa per bé que el cos de plantes -íntegrament de vidre sobre
una estructura metàl·lica- sobresurt lleugerament del pla del mur i incorpora part del turó
de la Seu Vella a la imatge de l'edifici gràcies a l'efecte mirall que aconsegueixen aquests
tancaments. D'altra banda, l'entrada es troba al centre de la planta baixa i suportada per
unes columnes de formigó que deixen entreveure la doble alçada interior -aplacada en
vermell a la planta baixa, concordant amb l'aplacat en pedra rosada de la façana i
revestida de negre i amb profusió d'envidraments a la planta alta- és força profunda, i s'hi
accedeix a través d'un tram d'escales. Aquestes dues alçades s'expandeixen a nivell de
planta cap a la part posterior de l'edifici; mentre que les plantes superiors formen un volum
prismàtic sensiblement més estret que protegeix un terrat interior del brogit del carrer, a la
vegada que és coronat per un segon terrat on es localitza el volum cúbic que acull la caixa
d'escala i ascensors.

Ús actual

Tresoreria de la Seguretat Social

Ús original/altres

Tresoreria de la Seguretat Social

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Adminiatratiu-proveïment, identificat amb la Clau SE3.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
administrativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb
les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució
del llenguatge modern

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1991, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

211.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Sant Andreu, 44

Coordenades UTM x = 302154
y = 4609759

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2299601CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

211.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1990

Autor/promotor

Roser Amadó i Lluís Domènech. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'escola articula diverses alçades entre el carrer de Sant Andreu i
el carrer del Canyeret, tenint l'entrada principal a la part alta del carrer de Sant Andreu.

Context

Edifici bastit al bell mig de la ciutat amb accés des del número 44 del carrer de Sant
Andreu.

Elements

L’immoble, accessible a través del porxo triangular del volum superior, amb la façana
oberta mitjançant un gran porxo al carrer de Sant Martí, acull set aules, un menjador-sala
polivalent i, a través d’un pas subterrani, una pista poliesportiva, situada a la vessant sud
del carrer de Sant Martí i separada de la resta de la construcció. Els espais els connecta
verticalment una escala, i cal destacar l’ús del mur perimetral de la pista esportiva com a
vestidors. Un dels grans valors de l’edifici són les perspectives obtingudes, que
proporcionen grans vistes sobre la ciutat i monuments veïns a la vegada que permeten
integrar correctament l’edifici en un barri en ple procés de renovació, esdevenint el punt de
transició entre el sector remodelat del nou Canyeret i el teixit encara força degradat del
Canyeret tradicional i del centre històric.

Ús actual

Escola

Ús original/altres

Escola

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Docent identificat amb la Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
escolar a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La nova escola Cervantes fou projectada l’any 1990 per Roser Amadó i Lluís Domènech,
dins el marc de l’operació de millora urbanística del barri del Canyeret. L’edifici fou
promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i no s’aixecà fins l’any 1995,
exempt dins un solar caracteritzat per la forta pendent i el perímetre angulós. Les
condicions del terreny -a l’extrem oest del Canyeret- propiciaren la composició de l’escola
en la superposició de volums de sostre pla en tres alçades, bastits combinant el formigó
amb plaques de marbre de Macael, materials presents als nous jutjats i a la torre ascensor
de la Seu Vella, veïns de l’escola bastits dins la mateixa operació urbanística, amb els
quals l’escola manté un clar diàleg.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1990, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

212.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Butsènit

Adreça/es

Partida de Butsènit, 43

Coordenades UTM x = 297734
y = 4605948

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

026419B0388045

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp4_Equipament privat Cultural
social-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

212.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola i locals socials
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1992

Autor/promotor

Josep Rovira i Casals. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. Cal prendre el camí de Butsènit des de l'antiga carretera nacional
II, i avançar uns 400 metres -des de l'entrada més occidental al camí- o uns dos
quilòmetres -des de l'entrada oriental-.

Context

Edifici bastit en el barri de Butsènit amb accés des de la Partida de Butsènit 43.

Elements

Projecte finalista del concurs de Premios de arquitectura de ladrillo 1991-1993, fou
elaborat per Josep Rovira i Casals en 1992, per tal d’acollir l’escola i el local social del
nucli de Butsènit. L’edifici, de dues plantes entre mitgeres, té una única porta -generada
en un replegament de la façana- i esdevé una revisió de les construccions típiques de
l’horta, una construcció perfectament integrada entre les seves veïnes, tant a nivell de
cromatisme com de proporcions i composició. La planta baixa és de maó vist, compacta i
pràcticament llisa a excepció d’uns panells en gelosia, i acull l’escola sense evidenciar
exteriorment les divisions interiors -tampoc visibles a la primera planta-. D’altra banda, el
perímetre de la planta superior -que acull els locals socials—- l’assenyala una finestra
correguda de vidre, que contrasta amb els baixos aportant lleugeresa i transparència al
conjunt, coronat per una teulada a dues aigües amb el voladís visualment molt sobresortit.

Ús actual

Escola i locals socials

Ús original/altres

Escola i locals socials

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Cultural-social-religiós identificat amb la Clau SEp4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
escolar i associativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat
amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de
l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
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significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1992, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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CAP BORDETA-MAGRANERS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

213.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Carrer de Boqué, 9

Coordenades UTM x = 303830
y = 4608780

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

4089209CG0048G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

213.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre d'Atenció Primària
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1993

Autor/promotor

Joaquim Solé i Joan Artigues. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba al carrer de Boqué, a la parcel·la enfront de
l'illa delimitada pels carrers de Reus i de Sant Isidre.

Context

Edifici bastit en el barri de la Bordeta amb accés des del número 9 del carrer d’En Boqué.

Elements

Centre d'assistència primària bastit en 1993 a l'extrem nord-est del barri de la Bordeta,
respon a un projecte elaborat per Joaquim Solé i Joan Artigues en 1993. L'edifici, exempt i
d'una sola alçada, es troba envoltat de solars pendents d'ésser edificats i és practicable a
través de la porta oberta al carrer de Boqué, lleugerament retardada respecte a l'alineació
del carrer i aixoplugada per la concatenació de dos volums no alineats. L'immoble és un
paral·lelepípede d'estructura de formigó amb la planta en forma de T bastit al centre de la
seva parcel·la sobre una estructura de formigó a la qual se li ha aplicat la repetició d'un
mòdul. D'aquesta manera, junt a un treball completament intencionat de la il·luminació
dels interiors i del tractament del material protagonista de la construcció -terratzo verd,
bast o polit- es generen dos volums clarament diferenciats. Al flanc nord s'aixeca un volum
que sobresurt fins contactar amb l’alineació definida pel carrer, tot donant-li continuïtat i
integrant l'edifici a l'àmbit urbà. Aquest cos, força compacte, acull les àrees restringides al
personal sanitari, ordenades al voltant d'una sala d'espera i caracteritzades per ésser
zones en la penombra, il·luminades indirectament. Per una altra banda, al flanc sud
s'estira una ala allargada, retardada respecte l'alineació del carrer -protegint als usuaris
del brogit exterior i generant un espai d'aparcament-, la qual acull l'àrea d'atenció al públic,
les consultes i les sales d'espera -ordenades al llarg d'un passadís, les consultes al flanc
sud i les sales d'espera al nord-, treballades amb materials agradables com la fusta i
sensiblement més lluminoses que el volum anterior, gràcies als grans panys envidrats que
s'obren a la façana est i a les llanternes del sostre. L'extrem d'aquest segon edifici realment un volum exempt, unit a aquest per un porxo cobert- acull la sala de màquines i,
a l'espera de la proliferació de noves construccions, assenyala la fi de l'àrea d'influència
de l'edifici, tancada per una reixa metàl·lica força discreta.

Ús actual

Centre d'Atenció Primària (CAP)

Ús original/altres

Centre d'Atenció Primària (CAP)

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Sanitari-assistencial identificat amb la Clau SE2.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
sanitària a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1993, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

214.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Cappont

Adreça/es

Continuació de l'Avinguda de Catalunya
Continuació de l'Avinguda de l'Estudi General
Coordenades UTM x = 301969
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4609193

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX2_Xarxa urbana

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

214.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1993

Autor/promotor

Josep Armengol Tomàs. Enginyer

Parcel.la

Accés sense dificultats. El pont coincideix amb la perllongació de l'avinguda de l'Estudi
General que travessa el riu i connecta amb el nus viari que formen les avingudes de
l'Alcalde Areny, Catalunya i Madrid.

Context

El pont que permet la continuïtat de l'avinguda de l'Estudi General a banda i banda del
Segre, i permet la seva confluència en el nus viari format per l'encreuament de les
avingudes de Madrid, de l'Alcalde Areny i de Catalunya.

Elements

Els extrems del pont s'ancoren als murs de tancament del parc de la canalització del
Segre, i disposen d'escales a banda i banda que connecten el pont amb el parc. La
plataforma del pont és formada per dues bigues contínues de formigó -una per a cada
calçada- que es recolzen en tres pilones allargades, esveltes i de relativa poca alçada.
Aquesta és flanquejada per dues plataformes, també de formigó, que generen un voladís
respecte a la part del pont que sustenten les pilones. Aquestes plataformes laterals
corresponen a les voreres per a vianants, amb els seus flancs exteriors tancats per una
barana de vidre i acer, i separades de les calçades destinades al trànsit rodat -amb dos
carrils per sentit i separades entre elles per una mediana de les mateixes característiques
que les voreres- per una línia de fanals i per una petita elevació, pròpia de les voreres
convencionals.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Façanes/Coberta El pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al pont, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva viaria- una
part important del seu interès com element catalogable es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant de la història de les infraestructures de transport
de Lleida en la que s’aborda la interrelació entre els dos marges del riu.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Municipal dipositari final de tot el material. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Pont construït l’any 1993, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

215.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Carrer de Vidal i Codina, 2

Coordenades UTM x = 302746
y = 4610997

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2811940CG0121B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

215.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

215.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1995

Autor/promotor

Ramon Artigues i Ramon Sanabria. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre l'avinguda de Prat de la Riba i
el carrer del corregidor Escofet

Context

Edifici bastit en el barri de Pardinyes amb accés des del número 2 del carrer de Vidal i
Codina.

Elements

Projectada per Ramon Artigues i Ramon Sanabria en 1995 i construïda en 1995, la seu de
l’Escola Oficial d’Idiomes de la ciutat correspon a un encàrrec del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Bastida en maó vist pintat de gris, formigó, pavès de
vidre i fusteria d’alumini, l’escola la formen un bloc lineal de tres plantes -aules, despatxos,
seminaris- que s’eleva paral·lel al carrer del Corregidor Escofet, del qual sobresurten, a
nivell de planta baixa, dos blocs de planta irregular i de color blanc -biblioteca i sala
d’actes- que accentuen l’accés .Cal destacar la intencionalitat dels arquitectes en la
composició del vestíbul, un gran volum buit cobert, punt de trobada i distribuïdor, al qual
s’obren de manera decreixent les plantes superiors, amb grans murs de vidre i balcons on
desemboquen els passadissos laterals. De la mateixa manera, destaca la composició de
les façanes, ideada per generar jocs de llum al mur principal -a l’est, amb grans finestrals
als espais comuns i obertures allargades a les aules, totes obertes a aquest flanc- i
penombra als passadissos -on les petites finestres quadrades que s’hi obren protegeixen
l’edifici de la llum del sol ponent-.

Ús actual

Escola

Ús original/altres

Escola

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Docent identificat amb la Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
educativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

215.EA

planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1995, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

216.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Pardinyes

Adreça/es

Continuació del Carrer Baró de Maials

Coordenades UTM x = 303407
y = 4610227

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria

;

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX1_Xarxa bàsica

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

216.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1995

Parcel.la

Accé sense dificultats. El pont uneix les dues ribes del Segre poc abans de les comportes
del Parc de la Mitjana, unint el polígon industrial “El Segre” i el barri de Pardinyes a través
de l’avinguda del Baró de Maials

Context

El pont situat a l’extrem oriental del grup de ponts que travessen el Segre en l’àmbit de la
ciutat de Lleida és l’anomenat Pont de Pardinyes.

Elements

Construït pel MOPU en 1995, aquest pont -de cinc ulls sobre quatre pilones- uneix el barri
de Pardinyes i el polígon industrial “El Segre”, mitjançant una gran calçada de dos carrils
per sentit, emmarcada per dues voreres per al trànsit de vianants, protegides al seu torn
per unes baranes i una il·luminació característiques, que tenen ecos en l’avinguda que
precedeix el pont des del polígon industrial. Els límits -sobretot el límit sud- del pont
resulten especialment difusos, i la seva intersecció amb el camí de Grenyana està
assenyalada amb dues escultures metàl·liques de dimensions modestes, consistents en
una barra metàl·lica completament recargolada sobre ella mateixa, amb evocacions
organicistes de la dinàmica del riu que s’està a punt de travessar. El pont fou bastit
principalment en formigó armat, i la plataforma és un bloc únic, llarg i continu d’aquest
material, sustentada per quatre parelles de pilones també de formigó, consistents en
parelles de piràmides truncades unides per un mur del mateix material. El pont està
ancorat als murs de contenció del parc de la canalització del Segre, i aixopluga
parcialment els vestigis de l’antic assut de la sèquia de Torres permetent accedir tant a
aquest element com a la resta del parc lineal gràcies a les escales localitzades a
cadascun dels extrems de l’element.

Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

Façanes/Coberta El pont presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al pont, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva i notable
configuració, part important del seu valor patrimonial es basa en el fet
d’evocar una fase rellevant de l’apropament de ribes i de comunicació de
zones de la ciutat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Pont construït l’any 1995, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

217.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric (Canyeret)

Adreça/es

Carrer Canyeret, 2

Coordenades UTM x = 302217
y = 4609784

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2298538CG0029G

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SEp3_Equipament privat
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

217.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Seu col·legial
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1996

Autor/promotor

Francisco Burgos i Luis de Pereda. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici s'aixeca a l'extrem occidental del carrer del Canyeret,
articulant la cantonada amb el carrer del Clavell.

Context

Edifici bastit en el barri del Canyeret amb accés des del número 2 del carrer Canyeret.

Elements

L’edifici salva el diferencial d’alçada amb l’eix comercial a través del carrer del Clavell i del
carrer de Mossèn Amic -força degradats en aquell moment-, i ajuda a definir l’espai ocupat
pels jardins de Màrius Torres. L’entrada principal troba al carrer del Canyeret, en una falca
de vidre on s’obren una porta convencional i una de giratòria. La peculiaritat de la finca on
s’emplaça el col·legi és la seva profunditat, de tal manera que l’edifici s’insereix a la part
alta del solar, amb dues parts ben diferenciades: l’alta, una talaia cúbica de tres plantes
aplacada en pedra vermella, amb plans de vidre que ofereixen belles panoràmiques. Aquí
s’hi troben, connectats per l’ascensor i la caixa d’escala, despatxos i àmbits administratius
de planta modulada efímerament d’acord a les necessitats, i els corona la biblioteca, de
planta lliure. La planta baixa s’estira cap a l’oest, i esdevé el suport de la cafeteria i la
terrassa, i a l’est genera el buit del vestíbul, amb el front de vidre. Tots els murs interiors
de la part alta de l’edifici estan aplacats en fusta, mentre que el terra és de pedra negra de
Sant Vicenç. Per la seva banda, la part baixa del col·legi acull la sala d’exposicions,
l’aparcament, dipòsits i els fonaments, força complexos per tal d’adaptar-se a la
complicada morfologia del solar i a unes restes d’estructures anteriors que s’han
conservat, combinades amb panys de formigó, tractats a mode de corbes de nivell
petrificades. A les immediacions, recuperant el contacte amb l’eix comercial, esponjant la
zona i mantenint la continuïtat visual i material, l’espai es reordena amb petites places a
diverses alçades, que acompanyen l’entrada a l’aparcament i les escales de trànsit entre
nivells, amb discrets parterres verds emmarcats amb pedra sorrenca buixardada.

Ús actual

Col·legi d'Arquitectes

Ús original/altres

Col·legi d'Arquitectes

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament privat Administratiu-proveïment identificat amb la Clau SEp3.

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
corporativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
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justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projecte guanyador del concurs convocat en 1989 pel Col·legi d’Arquitectes per crear i
construir la nova seu de la delegació, fou elaborat entre 1990 i 1994 -en el marc del Pla
Especial del centre històric- per Francisco Burgos i Luis de Pereda. L’obra s’executà entre
1994 i 1996, de la mà de “Construcciones Pallás”, resolent amb eficàcia la transició entre
els edificis preexistents i la nova obra del barri del Canyeret.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1996, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

218.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

La Bordeta

Adreça/es

Carrer Sifó, 49

Coordenades UTM x = 303835
y = 4608116

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

3883507CG0038D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6b6_Subzona de cases
aïllades flexible 6

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

218.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1996

Autor/promotor

Eugènia Rodríguez Segarra. Arquitecta

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cruïlla entre el carrer del Sifó i la travessera
d'Extremadura

Context

Edifici bastit en el barri de la Bordeta amb accés des del número 49 del carrer Sifò.
L'immoble, envoltat per una tanca de formigó, xiprer i fosa, articula la cruïlla entre el carrer
del Sifó i la travessera d'Extremadura.

Elements

L'edifici, de maó vist, és de planta baixa i dos pisos d'alçada, coberts per una teulada
plana i ordenats al voltant de l'escala del centre de la construcció, de planta trapezoïdal
amb els dos costats més curts lleugerament corbats. Tota l'articulació de l'edifici es
concentra a la façana principal; mentre que la posterior -totalment llisa- només presenta
diverses gelosies de maó que il·luminen les estances. Així doncs, la façana principal, que
acull l'entrada -oberta al biaix del pla de l'edifici i assenyalada per un plec a la tanca-,
ressegueix el gir de la parcel·la tot concatenant diversos panys de mur a diversos angles a
mesura que s'aproxima a la cruïlla, i és perforada per diverses finestres no sobresortides
acompanyades per un balcó corregut al flanc est. Cal destacar especialment la resolució
de la cantonada occidental, la part més descoberta de l'edifici: sense trencar el pla de
façana, la cantonada sembla projectar-se cap a l'oest tot trencant la contenció general que
caracteritza tot l'immoble, en un gest accentuat per la profunditat i la no-alineació de les
perforacions practicades en aquest sector del mur.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
de cases aïllades flexible 6 identificat amb la Clau R6b6, la qual compren aquells
creixements residencials de baixa densitat caracteritzats per tenir una ordenació
volumètrica flexible

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1996, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

219.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Eixample

Adreça/es

Carrer Narcís Monturiol, 2

Coordenades UTM x = 301362
y = 4608911

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1490101CG0019A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

219.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Poliesportiu
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1997

Autor/promotor

Ramon M. Puig i Carles Sàez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. El poliesportiu es troba a l'est de l'IES Màrius Torres, articulant la
cantonada amb l'antiga carretera N-II, dins el recinte del Camp Escolar.

Context

Edifici bastit en el centre de la ciutat amb accés des del número 2 del carrer Narcís
Monturiol.

Elements

Projectat en 1991 per Ramon M. Puig i Cales Sàez, es bastí entre 1995 i 1997 a l'extrem
nord del Camp Escolar, articulant la cantonada entre el carrer de Narcís Monturiol i
l'avinguda de l'Exèrcit. Compost per dos prismes, el més gran -il·luminat amb lluernaris
orientats al nord-est- acull la pista esportiva; mentre que la resta de serveis es troben al
petit. La connexió entre ambdós cossos l'articula l'accés a l'edifici, bastit en formigó i
cobert per una teulada plana invertida, amb acabats en alumini. En tant que el l'immoble
era el resultat d'una intervenció sobre l'institut més antic del Camp Escolar, amb una
personalitat i formes molt definides i potents, s'optà per separar-lo el màxim possible
d'aquest, satisfent així diversos objectius: disposar d'una àrea lliure i útil entre els dos
edificis -una pista esportiva descoberta-, resoldre l'última cantonada que quedava per
edificar del Camp Escolar i desvincular el poliesportiu de l'institut, podent proporcionar-li
un tractament arquitectònic independent i suficientment neutral com per no entrar en
competència amb el centre educatiu i integrar-se mínimament en el paisatge més aviat
industrial de la façana de l'avinguda de l'Exèrcit.

Ús actual

Poliesportiu d’Institut

Ús original/altres

Poliesportiu d’Institut

Façanes/Coberta La façana i coberta presenten un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper a l’edifici, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic Docent identificat amb la Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
POLIESPORTIU DE L'IES MÀRIUS TORRES

219.EA

B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
educativa a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1997, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista interior

Vista interior

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

220.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont-Centre Històric

Adreça/es

Entre Plaça Blas de Infante i Avinguda de Madrid

Coordenades UTM x = 302204
y = 4609446

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria

;

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

220.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Passarel·la
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1997

Autor/promotor

Mamen Domingo, Ernest Farré, Àngel C. Aparicio i Manel Reventós. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. La passarel·la uneix les dues ribes del Segre a l'alçada de
l'encreuament entre el carrer de Cavallers, l'avinguda de Blondel i l’avinguda de Madrid

Context

La passarel·la uneix les dues ribes del Segre a l'alçada d'un dels eixos principals de
Cappont i a l'encreuament de dos grans eixos de circulació per a vianants de la ciutat: el
carrer de Cavallers i l'eix comercial, allargant un recorregut natural que efectua gran part
dels vianants de Lleida.

Elements

La passarel·la fou ideada com un element potenciador del caràcter propi de Lleida com
una ciutat accessible des de l'òptica del vianant; i també fou pensada com un element
propiciador de l'augment de les relacions amb el barri de Cappont, històricament apartat
del creixement de la ciutat, i com un element integrador del riu i del parc lineal del Segre a
la quotidianitat urbana. La passarel·la, de dimensions considerables (160m de llarg per 7
d'ample), és de formigó armat i és estrictament pensada per al vianant, equipada amb
bancs correguts acompanyats de fanals que conviden a seure i a gaudir de les visuals de
la ciutat sobre el riu. Per bé que el pont manté la simetria a nivell estructural, a nivell
compositiu el protagonisme es decanta vers el marge de Cappont. D'aquesta manera, al
marge de l'avinguda de Blondel el paviment s'eleva per concatenar l'accés al pont; mentre
que per la banda de Cappont hi ha una proliferació d'elements que penetren vers el barri.
Així doncs s'ha creat un eixamplament de l'extrem de la passarel·la, que genera una mena
de plaça pavimentada amb lamel·les de formigó -que permeten el pas de la llum natural a
sota el pont-, s'ha bastit la rampa d'accés al parc lineal del Segre, acompanyada per un
pòrtic quadrat de 10 metres de costat, marc del paisatge de la ciutat i llindar d'entrada a la
vegada; i també s'havia projectat bastir un edifici sobre el mur de la canalització del riu i la
plaça, encara no executat.

Ús actual

Passarel·la

Ús original/altres

Passarel·la

Façanes/Coberta La passarel·la presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva- una part
important del seu interès com element catalogable es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant de la història de les infraestructures de mobilitat
de vianants de Lleida en la que s’aborda la interrelació entre els dos
marges del riu, permetent la comunicació entre barris i esdevenint un
excel·lent passeig i mirador de la paisatgística urbana.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1997, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

221.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Pardinyes

Adreça/es

Partida de les Pardinyes Altes, 13
Polígon 13 Parcel·la 400
Coordenades UTM x = 303331
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4611289
Número

DADES CADASTRALS

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

25900A01300400

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SND (urbanitzable no delimitat)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

221.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Elements arquitectònics

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

221.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Indústria
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1998

Autor/promotor

Ramon M. Puig i Carles Sáez. Arquitectes / SEINSA. Promotor

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la partida de les Pardinyes Altes, i és
accessible des de l'antiga carretera de Corbins (carrer d'Oriol Martorell).

Context

Edifici construït al barri de Pardinyes amb accés des de la Partida de les Pardinyes Altes
13

Elements

Complex de tres edificis projectat en 1996 per Ramon M. Puig i Carles Sáez per encàrrec
de SEINSA, l'empresa de recollida i tractament de residus urbans de Lleida, es bastí en
1998 a la partida de Pardinyes Altes, en una zona urbanitzable però encara força
indefinida que mescla horta, vivendes, espais agrícoles i edificis industrials. El conjunt,
accessible des del carrer d'Oriol Martorell, el formen un bloc destinat a tallers, un volum
d'administració i serveis i un pavelló d'accés, de mesures més properes a l'escala humana
i articulador dels dos edificis, juxtaposats i aixecats perpendicularment a l'accés i
acompanyats per un aparcament, una gasolinera i un centre de reciclatge amb accés
independent. El revestiment exterior de tots els edificis, de xapa d'acer precalat, unifica el
complex i cobreix els murs, ventilats i aïllats, aixecats sobre estructures de formigó.
Finalment, cal destacar les solucions d'il·luminació natural dels diferents espais,
consistents en lluernaris oberts al nord i targes envidrades a la part alta dels tallers; i en
llibrets d'alumini i brise-soleils horitzontals a les façanes oest i sud de l'edifici d'oficines.

Ús actual

Edifici industrial

Ús original/altres

Edifici industrial

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat de
serveis a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1998, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Polígon Industrial el Segre

Adreça/es

Partida Moredilla, 17

Coordenades UTM x = 309605
y = 4610775

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

015026000CG01B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SNU (no urbanitzable)

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

222.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AI Arquitectura Industrial/Comercial

Subtipologia funcio. Indústria
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1998

Autor/promotor

Josep M. Jové Vilalta i Òscar Trindade Roca. Projectistes

Parcel.la

Accés sense dificultats. Les cambres tenen façana al carrer de l'Enginyer Pau Agustín, al
polígon industrial “El Segre”.

Context

Edifici construït a la banda de llevant de la ciutat amb accés des del número 302 del
Carrer de l’Enginyer Pau Agustín.

Elements

Projectada en 1997 per Josep M. Jové Vilalta i Òscar Trindade Roca, fou construïda en
1998 en una parcel·la de quasi 30 000 metres quadrats al polígon industrial “El Segre”,
prèviament ocupada per altres cambres frigorífiques de la mateixa empresa. La nau, amb
façana al carrer de l'Enginyer Pau Agustín i parcialment emmascarada per un talús
enjardinat de cinc metres d'alçada, presenta una planta en forma de pinta on s'allotgen 10
cambres frigorífiques independents. Aquestes són connectades per dos corredors de
servei situats a diferent alçada i il·luminats per dues franges envidrades orientades al
nord: el primer, a la planta baixa, permet l'entrada i la sortida de la mercaderia; mentre que
el segon, a cinc metres d'alçada, proporciona accés a l'àrea d'instal·lacions i serveis. A
l'extrem est de l'edifici es troba la sala de màquines, custodiada per un tancament de vidre
que la deixa a la vista; i sota l'àrea d'aparcaments es bastí una cisterna que aplega l'aigua
de pluja per al seu reaprofitament. Tota la nau és bastida en bloc de formigó amb cambra
d'aire sobre una estructura de pilars i encavallades metàl·liques sobre sabates de formigó
armat. Les cobertes són de xapa d'acer precalada, que s'estenen cobrint també la paret
sud; mentre que el vidre es limita a dues franges que il·luminen els corredors i la sala de
màquines.

Ús actual

Edifici industrial

Ús original/altres

Edifici industrial

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
industrial agrícola a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat
amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de
l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1998, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

223.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de la Tallada, 32

Coordenades UTM x = 301874
y = 4609802

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1900710CG0110B

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE3_Equipament públic
Administratiu-proveïment

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

223.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

223.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Escola
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1999

Autor/promotor

Jaume Terés. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer de la Tallada i el
carrer de la Cotxera

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 32 del Carrer de la
Tallada.

Elements

Intervenció efectuada entre 1997 i 1999 sobre unes escoles municipals preexistents amb
façana al carrer de la Tallada, fou projectada per Jaume Terés el mateix 1997. L'obra interessant operació d'esponjament- consistí en afegir dos volums, emparats per un mur
que resol la façana i per una plataforma, que defineixen l'edifici i la cantonada amb el
carrer de la Cotxera. L'entrada es troba en un emplaçament conflictiu per a aquesta mena
d'edificis, just a la cantonada i en pendent, però és protegida per una gran vorera i pel
volum més baix, que sobresurt respecte la resta de plans de l'edifici. Cadascun dels
volums presenta una morfologia que pretén ésser la traducció exterior de les activitats que
acull, i la relació que mantenen entre ells és clarament jeràrquica. D'aquesta manera, el
cos més alt contacta amb l'edifici preexistent i acull l'àmbit d'administració i el nucli de
comunicacions verticals -tancat amb planxa d'acer-, i tanca el pati interior amb una façana
mínimament articulada resseguint el traçat del carrer tot combinant la maçoneria pintada
en tons clars i la planxa d'acer. Per la seva banda, el volum baix -escola i ludotecas'allarga pel carrer de la Cotxera, s'aixecà en maçoneria -arrebossada i pintada amb
grafits-, i es cobrí amb un teulat invertit amb grava. Finalment, la plataforma aixopluga
l'escola i acull un espai polivalent, tot articulant la transició entre el carrer i el passatge de
la Cotxera. Aquests són uns edificis realitzats dins la trama del centre històric que
lamentablement es desdibuixa arran d’aquesta intervenció, malgrat la seva alta qualitat
intrínseca.

Ús actual

Escola bressol i ludoteca

Ús original/altres

Escola bressol i ludoteca

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a brau a més en el bé catalogable de ser testimoni de l’activitat
escolar i de serveis de barri a les darreries del segle XX, i de la sintonia de
la ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir
de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1999, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

224.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

224.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1998

Autor/promotor

Ángel Mejón Sudor, Angelines Mejón Blanc, Ramon Fité Font i Julio J. Mejón Artigas.
Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici articula la cantonada entre el carrer de Pi i Margall i la
Costa de la Magdalena, ocupant-ne tot el flanc nord-est

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 1 del Carrer de Pi i
Margall. L’edifici articula la cantonada entre el carrer de Pi i Margall i la costa de la
Magdalena, essent practicable per ambdues vies.

Elements

Entre mitgeres, és un edifici sobri i de composició sensible a la integració en el Centre
Històric, on un bloc de quatre plantes de vivendes i oficines amb detalls plens de lirisme
s'aixeca sobre un volum ocupat per baixos i altells. Ambdós s'han aixecat en maçoneria,
però exteriorment presenten acabats diferents: els baixos queden en un segon pla gràcies
a l'aplacat en pedra fosca; mentre que el bloc de vivendes -arrebossat i pintat en tons
salmó- sembla surar sobre seu. Les façanes són especialment llises, rítmicament
perforades per una retícula de finestres no sobresortides, que al volum inferior evidenciant la presència dels altells- no presenten cap mena de tancament; mentre que al
bloc de vivendes són tancades amb persianes de llibret, que aporten un element
característic a la construcció, rematada per un voladís prominent, que accentua i dóna
protagonisme a l'angle de la cantonada.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren la
zona del centre històric de teixit residencial amb predomini de la tipologia d'alineació a
vial. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a1 i correspon a Zona de Centre HistòricSubzona Residencial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1998, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral

224.EA

Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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Identificació al plànol
Grafisme categoria

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1999812CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
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Qualificació

R1a1_Subzona Residencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

225.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

225.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

Finals segle XX

Autor/promotor

Ramon Fité i Julió Mejón. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba al terç alt del carrer de les escales de Sant
Llorenç, que uneix la plaça de Sant Llorenç i la plaça de Sant Antoni Maria Claret.

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 8-10 del Carrer de
les Escales de Sant Llorenç.

Elements

L'accés es troba al centre d'una façana completament llisa coronada per un voladís
lleugerament sobresortit, on la diversitat de materials emprats permet identificar per una
banda els baixos, de formigó, perforats tant per l'entrada com per petites finestres a la part
alta; i per l'altra, el volum de vivendes, revestit de materials agradables, especialment la
fusta combinant el color natural i el vermell. Pel que fa als interiors, la intenció dels
arquitectes era la de flexibilitzar els espais al màxim, atorgant-los una lleugera indefinició i
diafanitat. Així doncs, cada planta presenta la mateixa composició simètrica, dividida en
tres franges paral·leles que -de la mitgera al centre- acullen, en primer lloc, les zones
humides i d'emmagatzematge (armaris, cuina, bany); en segon lloc, les zones seques i
d'estar (dormitoris i sales) i, finalment, els espais comunitaris (pati i comunicacions
verticals).

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren la
zona del centre històric de teixit residencial amb predomini de la tipologia d'alineació a
vial. S’identifica en els plànols amb la Clau R1a1 i correspon a Zona de Centre HistòricSubzona Residencial.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a les darreries del segle XX, d’una excel·lent integració en el
centre històric i de la sintonia de la ciutat amb les diferents posicions
arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI D'HABITATGES CARRER DE LES ESCALES DE
SANT LLORENÇ, 8-10

225.EA

Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici entre mitgeres projectat per Ramon Fité i Julio Mejón a finals del segle XX, es bastí
a la part alta del carrer de les Escales de Sant Llorenç, essent una intervenció de
renovació del centre històric en un carrer per a vianants i especialment estret que
contribueix molt positivament a la renovació del centre històric amb un acurat respecte per
la trama i pels valors ambientals de l’indret, malgrat la decidida utilització d’un llenguatge
arquitectònic actual. L'edifici acull vivendes destinades al lloguer per part de joves menors
de trenta anys. Inicialment, l'encàrrec consistí en rehabilitar els dos edificis contigus
preexistents a la finca on s'edificà l'immoble (de finals del segle XVIII), però el seu mal
estat de conservació en recomanà l'enderroc i la construcció de nova planta d'un edifici de
tres plantes ordenades, amb dos pisos simètrics a cadascuna.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït a finals del segle XX, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de
cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R2b1_Subzona d'Eixample
intensiu flexible

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

226.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2000

Autor/promotor

Pere Robert i Josep M. Mezquida. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la meitat septentrional del carrer de na Maria
Sauret, entre el carrer del Nord i el carrer del General Britos.

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 11 del Carrer de na
Maria Sauret.

Elements

Edifici entre mitgeres projectat per Pere Robert i Josep M. Mezquida, fou bastit al voltant
de l'any 2000. L'immoble, de cinc plantes destinades a vivenda sobre baixos i aparcament
soterrat, s'aixecà en maçoneria, però a partir dels diversos acabats es poden identificar
tres blocs diferents. En primer lloc els baixos -aplacats en pedra negra-, a l'extrem dels
quals s'obren els accessos: a la dreta, i endarrerida respecte el pla de façana, la porta
d'entrada a les vivendes; mentre que a l'esquerra, perfectament alineada, l'entrada de
vehicles. Immediatament damunt el pla de pedra aplacada s'aixeca un primer volum de
vivendes en maó vist, perforat per cinc plantes de finestres formades a partir de la
combinació de tres mòduls quadrats en angle recte. Totes elles són idèntiques, a excepció
de les de l'extrem dret, que aprofiten la posició més endarrerida del tercer volum per
allargar-se i perforar també la cantonada. Finalment, el darrer volum roman endarrerit
respecte al pla de façana, respectant les línies establertes per la porta d'entrada i allargantse més enllà del ràfec establert pel volum de maó vist. Aquest cos és estret, arrebossat i
pintat en ocre, i el perforen verticalment quatre finestres quadrades, d'ampit profund i
alineades amb les quatre últimes plantes de l'edifici.

Ús actual

Habitatge

Ús original/altres

Habitatge

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl que compren les
zones d’extensió urbana que es desenvolupen a partir de la ronda de muralles en base als
plans generals de la Ciutat des de principis de segle. S'identifica en els plànols amb la
Clau R2b1 i correspon a Zona d'Eixample intensiu flexible. L’ordenació es caracteritza per
l’edificació volumètrica en illa tencada , i on l'edificacó es desenvolupa amb un cert grau
de flexibilitat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements

Es complirà específicament, per ordre de prioritats:
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a inicis del segle XXI i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2000, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

227.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Cappont

Adreça/es

Carrer del Marquès de Leganés, 14

Coordenades UTM x = 302522
y = 4609214

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

2694101CG0029D

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

227.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre d'Atenció Primària (CAP)
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2001

Autor/promotor

Ramon Fité i Julio Mejón. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. El CAP es troba al flanc sud de l'illa de cases definida per
l'avinguda de la Dra. Castells i els carrers d'Esperança González, Mequinensa i Marquès
de Leganès

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 14 del Carrer del
Marquès de Leganés.

Elements

Centre d'assistència primària ubicat al flanc occidental del carrer del marquès de Leganés,
fou projectat per Ramon Fité i Julio Mejón, i es bastí en 2001. Té té la façana oberta a
aquest carrer i forma, junt a l'edifici amb el que comparteix la mitgera nord-realment hi
està unit per un mur de poca alçada, car el CAP és exempt-, l'illa delimitada per l'avinguda
de la Dra. Castells i els carrers d'Esperança González, Marquès de Leganés i
Mequinensa. En aquest prisma allargat de planta baixa i tres alçades, arran de la diversitat
de materials emprats, es poden diferenciar clarament dos volums, alineats pel que fa a pla
de façana. El primer cos el formen els baixos, erigits com un sòcol de maó vist que acull
l'accés a l'immoble, obert al centre de la façana i consistent en una entrada enfonsada
respecte el pla del mur, protegida i assenyalada per una reixa d'acer vermellós.
Flanquejant l'entrada i poblant la resta dels baixos, diverses gelosies elaborades amb els
mateixos maons del mur tamisen la llum que penetra a l'interior. El segon cos aplega tres
plantes rematades per una coberta plana, formades per la concatenació aparentment
aleatòria de diversos tancaments de vidre i metall. Combinades amb panells de vidre gelat
en tons verds, blaus i grisos, a més de plaques metàl·liques lleugerament ondulades, a la
façana s'hi identifiquen unes escasses finestres quadrades, força integrades en el conjunt
, que permeten incorporar llum natural en els espais interiors que més la precisen, rebent
la majoria d'aquests la llum procedent de les perforacions de la façana posterior.

Ús actual

Centre d'Atenció Primària (CAP)

Ús original/altres

Centre d'Atenció Primària (CAP)

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a
Equipament públic sanitari-assistencia identificat amb la Clau SE2.

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
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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grau de protecció dels elements que tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
sanitària a inicis del segle XXI i de la sintonia de la ciutat amb les diferents
posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2001, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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PASSAREL·LA DELS CAMPS ELISIS
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

228.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric- Cappont

Adreça/es

Entre els Camps Elisis i l'Avinguda del Segre

Coordenades UTM x = 302812
y = 4609867

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria

;

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX3_Itineraris de vianants

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

228.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Passarel·la
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2003

Autor/promotor

Pere Joan Ravellat, Carmen Ribas, Nicolás Markuerkiaga, Andreu Estany i Javier
Ruiwamba. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. Pel marge dret, la passarel·la esdevé continuació natural del
carrer del Riu un cop creuada l'avinguda del Segre; per l'esquerre, arrenca a l'alçada de
l'extrem est del recinte dels Camps Elisis

Context

Passarel·la per a vianants i bicicletes que uneix els dos marges del Segre a l'alçada del
carrer del Riu i del palau de vidre dels Camps Elisis.

Elements

El pont, principalment de formigó i acer, és format per una única plataforma sobre dues
bigues, que superen una llum de 83 metres. Arran de la seva ubicació, els marges són
resolts de maneres diferents: per una banda, el marge dret connecta directament amb
l'avinguda del Segre, que té la vorera lleugerament elevada en el punt d'arrencada de les
rampes d'accés. Per l'altra, el marge esquerre es perllonga i penetra pràcticament fins
l'avinguda de Josep Tarradellas, eixamplant l'extrem de la passarel·la com si fos un ventall
i equipant-lo amb bancs i ombres que conviden a aturar-s'hi i a gaudir de la panoràmica
de la ciutat sobre la canalització del Segre. Connectant amb aquesta doble solució dels
marges del pont, aquest també presenta una solució dual pel que fa a l'alçat: el nord és
absolutament opac, d'acer amb una barana de fusta al centre; mentre que el sud és un
pany de vidre rematat per una barana, que respecta les visuals i esdevé un lloc agradable
per aturar-se i contemplar la ciutat pràcticament des d'un dels seus extrems.

Ús actual

Passarel·la

Ús original/altres

Passarel·la

Façanes/Coberta La passarel·la presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Peça estimable que -ultra la seva sòbria racionalitat constructiva- una part
important del seu interès com element catalogable es basa en el fet
d’evocar la fase rellevant de la història de les infraestructures de mobilitat
de vianants de Lleida en la que s’aborda la interrelació entre els dos
marges del riu, permetent la comunicació entre barris i esdevenint un
excel·lent passeig i mirador de la paisatgística urbana.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element de manera que quedi constància del seu estat previ a la
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intervenció. Per a dita documentació es seguiran les pautes i el format marcats per l’Arxiu
Municipal dipositari final de tot el material. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Element construït l’any 2003, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Boixadors

Adreça/es

Carrer del Castell Formós, 6

Coordenades UTM x = 300009
y = 4612036

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

0122913CG0102A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6b4_Subzona de cases
aïllades flexible 4

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

229.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1985

Autor/promotor

Guillem Sàez Aragonés. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al flanc occidental del carrer del Castell Formós,
poc abans de la cruïlla d'aquest carrer amb el carrer del Castell d'Arbeca.

Context

Edifici bastit a la ciutat amb accés des del número 6 de Carrer del Castell Formós.

Elements

L'immoble és un únic volum de planta baixa i un pis cobert per un teulat pla, que s'aprofita
del desnivell de la finca on s'ubica per generar la sensació d'ésser una vivenda només de
planta baixa. La construcció, precedida per un jardí, és envoltada per una tanca de pedra
coberta d'heura, on s'obre la porta principal al conjunt. D'aquest en destaca especialment
la composició: format per dos volums que superen el desnivell del flanc nord del jardí, el
primer volum arrenca des del terra i sembla ésser absorbit pel jardí al flanc nord, i acull el
garatge, l'entrada i l'àrea residencial de la vivenda, evidenciada per petites finestres no
sobresortides, ordenada a partir de les escales i flanquejada al sud i a l'oest per dues
terrasses independents. Per la seva banda, el segon volum és un cos cúbic que sobresurt
notablement del pla de façana definit pel primer, avançant-se cap al jardí, esdevenint un
potent voladís que proporciona penombra quasi permanent a la discreta finestra allargada
de la sala d'estar de la planta baixa. Aquest volum es caracteritza per dos elements: en
primer lloc, per la gran finestra que perfora la cantonada sud-est, que recorre pràcticament
la meitat del cub enfonsada respecte el pla de mur; però l'element característic d'aquesta
construcció és la canalera de potent perfil en U que s'avança encara més respecte al pla
de façana i al pla definit pel segon volum vers el jardí, erigint-se com un element efectista
en el conjunt de l'immoble, ja dinàmic de per si gràcies als jocs de llum i ombra generats
pel volum septentrional, el qual acull les estances més públiques de la casa, que ocupen
una superfície important del total de la construcció i no presenten cap mena de barrera
arquitectònica entre elles.

Ús actual

Habitatge unifamiliar

Ús original/altres

Habitatge unifamiliar

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
de cases aïllades flexible 4 identificat amb la Clau R6b4, la qual compren aquells
creixements residencials de baixa densitat caracteritzats per tenir una ordenació
volumètrica flexible.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial a inicis del segle XXI i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1985, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro
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CA

230.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Centre Històric

Adreça/es

Carrer de Lluís Besa, 22

Coordenades UTM x = 301818
y = 4609557

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1898704CG0019H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE4_Equipament públic Culturalsocial-religiós

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

230.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Arxiu
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2005

Autor/promotor

Josep Benedito i Santiago Orteu. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba a la cruïlla entre el carrer del Governador
Montcada i el carrer de Lluís Besa, essent el primer fàcilment accessible des de la rambla
d'Aragó

Context

Edifici construït en el bell mig de la ciutat amb accés des del número 22 del Carrer de
Lluís Besa. L'arxiu articula la cantonada entre els carrers del governador Montcada i Lluís
Besa, i s'erigeix com un edifici que cerca sense estridències la singularitat entre els
immobles veïns, diferenciant-se tant en el continent com en els usos que acull.

Elements

L'arxiu és un prisma contundent i compacte, compost per dos volums -traducció exterior
de les dues entitats en què es divideix l'edifici- aplacats en granit gris i aixecats sobre un
sòcol que combina el formigó vist i els forjats d'acer per salvar el desnivell existent.
Exteriorment, cal destacar la composició diferenciada de les façanes: la oriental és
absolutament massissa i no presenta cap mena de perforació; mentre que la resta,
especialment la occidental, presenta una vidriera que la recorre en la seva totalitat,
corresponent-se al cos d'escales, la qual és acompanyada per diversos panys de vidre no
sobresortits, que proporcionen il·luminació als diversos espais de treball. Pel que fa a
l'interior, el volum nord es correspon als dipòsits i és el protagonista de l'edifici, car ocupa
un 70% de la superfície construïda; mentre que el volum sud, sensiblement més petit,
acull la zona de serveis i els accessos. Aquests consisteixen en un porxo a la façana
occidental que dóna entrada a un vestíbul diàfan i de doble alçada, que relaciona els
espais a partir dels nuclis de comunicacions verticals situats al flanc nord i sud.

Ús actual

Arxiu

Ús original/altres

Arxiu

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl d’Equipament
públic Cultural-social-religiós identificat amb la Clau SE4.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
cultural a inicis del segle XXI i de la sintonia de la ciutat amb les diferents
posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.

Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projecte elaborat per Josep Benedito i Santiago Orteu, fou finalista de la Segona Mostra
d'Arquitectura de les Terres de Ponent, i es construí entre 2000 i 2005 a l'extrem
meridional de l'anomenada Illa de la Maternitat, situada al flanc nord-oest del centre
històric i emmarcada per la rambla d'Aragó i els carrers de Lluís Besa, governador
Montcada i Descalços.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2005, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
ARXIU HISTÒRIC DE LLEIDA

230.EA

ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

Vista de conjunt

2017

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

Lleida
HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DEL CASTELL
DE MUR, 15
FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

231.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Boixadors

Adreça/es

Carrer del Castell de Mur, 15

Coordenades UTM x = 300176
y = 4611941

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

0221431CG0102A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

R6b4_Subzona de cases
aïllades flexible 4

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

231.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

231.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada

Subtipologia funcio. Habitatge
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2006

Autor/promotor

Ramon Fité i Julio Mejón. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba al flanc oriental del carrer del Castell de Mur,
entre els carrers del Castell de Ribelles i del Castell de Maldà

Context

Edifici construït en el barri de Boixadors amb accés des del número 15 del Carrer de
Castell de Mur.

Elements

L’edifici és un immoble principalment de planta baixa (per bé que en un sector s'aixeca
fins a un pis d'alçada) envoltat per un jardí i una tanca, que a la façana principal -oberta al
sud, al carrer del Castell de Mur- és de formigó pintat de negre, amb una porta de fusta al
centre i una altra a l'extrem occidental. L'edifici és una concatenació de quatre volums que
s'estira cap al nord de la parcel·la, els quals principalment foren bastits en formigó vist,
amb panys de mur pintats de negre i amb les portes i marcs de les perforacions de fusta,
en una clara connexió amb la tanca principal. El volum més avançat, que acull la cuina, és
un cub de formigó amb coberta plana i una finestra a cada cara. Aquest és unit al segon
volum per la part alta, la qual genera un passatge entre ambdós volums, el qual permet
l'accés a l'habitatge. Aquest volum, principalment definit per una gran porta de fusta -del
garatge-, presenta una coberta inclinada i, exceptuant la porta, és íntegrament pintat de
negre i connecta la façana de l'immoble amb la resta de l'edifici, consistent en dos volums
units per un porxo amb teulat inclinat. El primer volum d'aquest sector és un prisma de
planta baixa i un pis, de formigó vist i coberta plana, en el qual s'hi obren finestres de
diverses mides amb els bastiments de fusta. Cal destacar la presència del porxo inclinat
que aixopluga la planta baixa, així com el pas que uneix aquest volum amb el jardí i el
darrer cos de la construcció, un cub de formigó vist amb quatre portes obertes a la façana
est.

Ús actual

Habitatge unifamiliar

Ús original/altres

Habitatge unifamiliar

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció El planejament vigent defineix el terreny on està bastit l’edifici com a sòl destinat a Zona
de cases aïllades flexible 4 identificat amb la Clau R6b4, la qual compren aquells
creixements residencials de baixa densitat caracteritzats per tenir una ordenació
volumètrica flexible.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
residencial en zona de ciutat-jardí a inicis del segle XXI i de la sintonia de
Lleida amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir
de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Vivenda unifamiliar exempta bastida entre 2004 i 2006 al flanc oriental del carrer del
Castell de Mur, entre els carrers del Castell de Ribelles i del Castell de Maldà, seguint un
projecte de Ramon Fité i Julio Mejón.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2006, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
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CA

232.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Ciutat Jardí

Adreça/es

Avinguda Alcalde Rovira Roure, 177

Coordenades UTM x = 299914
y = 4611214

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

120

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

9915810BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

232.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Centre de recerca
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1983

Autor/promotor

Miquel Espinet i Antoni Ubach. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'immoble es troba a l'extrem sud-occidental del campus de
l'ETSEA de la Universitat de Lleida. És preferible accedir-hi des del carrer d'Enric Farreny,
que s'endinsa al campus entre dos edificis docents: l'IRTA es troba al flanc sud, rere
l’edifici de la biblioteca.

Context

El Centre de recerca està bastit a la Ciutat Jardí de Lleida, amb accés des del número 171
de l’avinguda de l’Alcalde Rovira i Roure.

Elements

L'IRTA, que defineix l'angle sud-oriental del campus de l'ETSEA, és principalment bastit en
obra arrebossada, rítmicament perforada per grans finestres amb tancaments de vidre i
alumini i pintada de color salmó combinat amb un arrambador gris, que arran del desnivell
de la parcel·la acaba esdevenint un semisoterrani. L'edifici de l'extrem meridional del
conjunt presenta dos volums clarament identificables per la successió d'alçades: per una
banda trobem un volum de planta baixa i semisoterrani, que discorre des de la façana
principal fins a la passarel·la; mentre que per l'altra disposem d'un volum cúbic de tres
plantes d'alçada amb semisoterrani i moll de càrrega a la façana sud, cobert per una
pèrgola metàl·lica. L'accés es localitza a la façana oest, per bé que la façana nord també
és practicable i la façana est allotja el nucli de sortida d'emergències, en forma d'escales
metàl·liques adossades al centre del mur. La resta d'alçades estan rítmicament perforades
per finestres de grans dimensions, i cal destacar especialment el volum, íntegrament de
vidre, que corona la construcció -fruit de la intervenció realitzada entre 2006 i 2008, que
reconvertí un Serrat amb tancament de reixa en una nova planta coberta-. Aquest edifici
està unit al situat immediatament al seu flanc nord, mitjançant una passarel·la elevada a
l'alçada del primer pis dels dos edificis, suportada per dos pilars just en un eixamplament
del seu traçat. Pel que fa al segon edifici, es tracta d'un volum d'una planta i una alçada,
terrat i semisoterrani, amb les mateixes característiques formals que el primer edifici.
Tanmateix, cal destacar l'absència del coronament de vidre -substituït pel terrat- i la
configuració de l'entrada, enfonsada respecte el pla de façana, on la cantonada és
retallada a nivell de planta baixa i aixopluga la porta tot generant un porxo sustentat per
columnes metàl·liques. En aquest cas, el desnivell del terreny converteix l'arrambador de
la façana en una planta semi soterrada a la resta de la construcció, harmònicament
perforada per finestres d'ampit força profund que aporten ritme als murs d'un edifici al seu
torn acompanyat -al flanc oriental- per un conjunt de barracons prefabricats que oculten
parcialment l'entrada de la façana posterior. Malgrat la seva situació actual, parcialment
oculta, l'entrada rep un tractament protagonista: flanquejada per dos fanals sobre petites
columnes -també presents a la porta sud- s'obre una porta, al centre d'una façana amb la
planta baixa perforada amb tancaments de vidre, custodiats per columnes circulars tot
evocant la composició i configuració de la façana anterior.
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Ús actual

Centre de recerca

Ús original/altres

Centre de recerca

232.EA

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docenti identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva, tipologia singular i disciplinada
adscripció a la paisatgística global del campus, el seu interès com a bé
catalogable es fonamenta a més en el fet de de ser testimoni de l’activitat
universitària de les darreries del segle xx, i de la sintonia de la ciutat amb
les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució
del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
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conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El centre consorciat que l'Institut de Recerca en Tecnologia dels Aliments ha bastit en el
campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida en 1983 segons un projecte de Miquel
Espinet i Antoni Ubach, és un conjunt de dos edificis units per una zona de pas elevada i
coberta alhora, destinat principalment a la recerca en tecnologia agroalimentària, que ha
viscut un petit període de reformes entre 2006 i 2008.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1983, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE
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BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Ciutat Jardí

Adreça/es

Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 175
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;

Número

DADES CADASTRALS
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Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
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Superfície

Sostre
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120

Titularitat

9915801BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
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POUM Pla d'Ordenació
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Qualificació
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
EDIFICI 1 - CAMPUS DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRÀRIA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

233.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

233.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1991

Autor/promotor

Miquel Espinet i Antoni Ubach. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la cantonada nord del campus de l'E.T.S.E.A.
de la UdL, llur recinte és accessible tant des de la carretera d'Osca com des del carrer
Enric Farreny

Context

L’edifici 1 del Campus de l’ETSEA està bastit a la Ciutat Jardí de Lleida, amb accés des
del número 171 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure.

Elements

De planta baixa i dos pisos coronats per una barbacana de formigó, l'edifici és un cub de
maó vist, de gran contenció geomètrica, on en destaquen -per contrast- tant el nucli de
comunicacions verticals exterior, dins una estructura d'acer a l'extrem sud-est de l'edifici,
com l'element corb de maó i bloc de formigó que, a nivell de planta baixa, arrenca de la
façana posterior, recorre la façana nord i defineix el lateral del porxo de l'entrada principal,
situada al centre de la façana oest. Aquesta, lleugerament retardada respecte el pla del
mur, és definida per la línia de maó i formigó anteriorment descrita i per una columna de
formigó, que contacta amb les columnes que s'aixequen a l'interior. La resta de plantes
presenten una composició molt similar a totes les façanes, evidenciades exteriorment per
dues línies de finestres allargades força grans, amb lloses de marbre als brancals i
protegides per brise-soleils d'acer calat, que no contrasten amb la sobrietat general de
l'edifici. L'interior s'ordena al voltant d'un gran espai central —sala de graus, envoltada pel
pany de mur de maó i formigó apreciada des de l'exterior i per parets de maó vist i obra
arrebossada i pintada de verd—, i es caracteritza per ser un espai força lluminós arran de
les poques barreres que separen l'entrada principal de la posterior. El nucli de
comunicacions verticals es troba a la cantonada nord-occidental.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt que defineix l'angle nord-oriental del campus de l'E.T.S.E.A., és l'actual seu
del departament de producció animal i respon a un projecte de Miquel Espinet i Antoni
Ubach, redactat i executat entre 1989 i 1991.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1991, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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CA

234.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri
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Adreça/es

Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 175
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Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció
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Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat

9915801BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

234.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

234.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1992

Autor/promotor

Ramon M. Puig i Carles Sàez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'accés més directe a l'edifici es realitza a través del carrer Enric
Farreny, que penetra en el campus de l'E.T.S.E.A., essent l'edifici 2 el que s'obre al flanc
nord del carrer

Context

L’edifici 2 del Campus de l’ETSEA està bastit a la Ciutat Jardí de Lleida, amb accés des
del número 171 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira i Roure.

Elements

L’edifici presenta una concatenació de diversos volums de maó vist, de planta baixa i tres
pisos d'alçada, practicables tant per la façana occidental com per la cantonada sud-oest, a
través d'unes entrades envidrades aixoplugades per una pèrgola contínua d'acer. L'accés
principal -sud-occidental- està enretirat respecte el pla de façana, i la pèrgola genera un
porxo força profund, assenyalat també pel volum prismàtic que s'aixeca més enllà del
ràfec general de l'edifici, acollint el nucli de comunicacions verticals. El volum meridional,
que acull les aules, és format per dos cossos simètrics, amb l'eix assenyalat per unes
cobertes corbes d'acer, que trenquen amb la rigidesa general de l'immoble. Les tres
plantes es tradueixen a l'exterior en forma de tres fileres contínues de finestres quadrades
entre pilars de formigó, protegides per brise-soleils metàl·lics. El volum és coronat per un
terrat pla, amb el mur lleugerament articulat gràcies a la presència de petits forats
quadrats de desguàs. Per la seva banda, la façana nord presenta una cascada de volums
i terrasses, que alleugera la impressió d'edifici compacte que es proporciona amb la
façana principal, sense renunciar però a la sobrietat compositiva.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
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catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
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justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt bastit entre 1991 i 1992 al flanc nord del carrer Enric Farreny, dins el
recinte del campus de l'E.T.S.E.A., fou projectat per Ramon M. Puig i Carles Sàez.
Actualment acull els departaments de Tecnologia dels Aliments, Hortofruticultura,
Botànica i Jardineria.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1992, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

235.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Ciutat Jardí

Adreça/es

Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 175

Coordenades UTM x = 299938
y = 4611246

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

9915801BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

235.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

235.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1992

Autor/promotor

Ramon M. Puig i Carles Sàez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'accés més directe a l'edifici es realitza a través del carrer Enric
Farreny, que penetra en el campus de l'E.T.S.E.A., essent l'edifici 2 el que s'obre al flanc
sud del carrer

Context

L’edifici 3 del Campus de l’ETSEA està bastit a la Ciutat Jardí de Lleida, amb accés des
del número 171 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira i Roure.

Elements

Edifici exempt bastit al flanc sud del carrer Enric Farreny, a l'extrem est del campus de
l'E.T.S.E.A., respon a un projecte de Ramon M. Puig i Carles Sàez, elaborat i executat
entre 1991 i 1992, paral·lelament a la construcció del mòdul 2, situat just a l'altra vorera.
L'edifici, de planta baixa i tres alçades, combina el maó vist, el formigó armat i diversos
elements metàl·lics per tal de donar cabuda als departaments de Medi Ambient, Ciències
del Sòl, Administració d'Empreses, Gestió de Recursos Naturals i la Biblioteca de l'escola,
i presenta nombroses similituds morfològiques, compositives i materials amb el mòdul 2.
Practicable per totes les façanes, els accessos principals es troben a la façana nord i a la
cantonada nord-est, aixoplugats per una pèrgola correguda que recorre la planta baixa,
generant un petit porxo a la cantonada, custodiat per un volum prismàtic que s'aixeca per
damunt del ràfec general de l'edifici i que acull el nucli de comunicacions verticals. La
façana nord presenta diversos tractaments, delimitats per l'àrea ocupada per la coberta
corba d'acer que es troba al capdamunt de l'immoble. D'aquesta manera, al flanc
occidental s'obren tres línies de petites finestres quadrades, força profundes; mentre que
a la resta de la façana, les tres plantes es tradueixen exteriorment en grups de tres
finestres entre pilars de formigó -a la primera planta- i en tres blocs de finestres
corregudes entre marcs de formigó -a les dues plantes superiors-, totes protegides amb
persianes metàl·liques. El conjunt el corona un terrat pla, llur pany de paret és
lleugerament animat gràcies a la presència de petits forats quadrats de desguàs. Pel que
fa a la façana posterior, aquesta esclata en una concatenació decreixent de volums que
esdevenen terrasses -eco dels volums que formen la façana nord-. Destaca especialment
la terrassa principal, amb cubs de gelosia de maó, la qual al seu torn esdevé el
coronament de dues plantes semi soterrades que s'obren cap al sud.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
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Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
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concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt bastit al flanc sud del carrer Enric Farreny, a l'extrem est del campus de
l'E.T.S.E.A., respon a un projecte de Ramon M. Puig i Carles Sàez, elaborat i executat
entre 1991 i 1992, paral·lelament a la construcció del mòdul 2, situat just a l'altra vorera.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1992, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA

236.EA

BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Ciutat Jardí

Adreça/es

Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 175

Coordenades UTM x = 299754
y = 4611420

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

9915801BG9191F

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

236.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

236.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1993 i 2003

Autor/promotor

Humbert Costas i Manuel Gómez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a l'extrem occidental del campus de l'ETSEA,
paral·lelament a la carretera d'Osca i perpendicularment al perllongament imaginari del
carrer d'Enric Farreny, que desapareix poc abans d'arribar a la seva àrea d'influència.

Context

L’edifici 4 del Campus de l’ETSEA està bastit a la Ciutat Jardí de Lleida, amb accés des
del número 171 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure.

Elements

L'immoble és un bloc compacte que combina el maó vist blanc -per al conjunt de l'edificiamb gres del mateix color -per a la façana principal-. Practicable per les quatre façanes,
l'entrada principal es troba al centre de la façana est, aixoplugada per un volum aplacat en
pedra -negra als baixos, blanca a la resta de plantes- que sobresurt en alçada del ràfec
general de l'edifici, tot generant un voladís en forma d'L que acull el terrat i situa el pla de
façana en un aparent retard respecte el pla del mur. L'entrada és assenyalada per una
línia aplacada en pedra negra, sobre la qual sembla surar la resta del volum; mentre que
la porta, a l'extrem esquerre del marc definit pel voladís, és la base d'un panell envidrat
que il·lumina l'interior, de planta baixa i dues alçades. Aquesta il·luminació és
complementada per un panell similar a la façana posterior, que aporta lluminositat i
transparència al conjunt, i per la cantonera de la façana principal, de tres alçades i en
angle, que permet la il·luminació d'una caixa d'escala i de l'interior. El volum que acull la
resta de l'edifici és de dues alçades, íntegrament de maó vist blanc i presenta dues línies
de finestres en forma d'L a les façanes nord i sud, on cal destacar la presència de brisesoleils metàl·lics amb la mateixa forma per a les obertures de la façana meridional. Pel
que fa a l'interior, l'espai s'ordena al voltant d'un corrredor central amb dues escales
paral·leles entre elles, d'estructura d'acer i graons de pedra, que donen accés a les
plantes superiors, sustentades per columnes de formigó i il·luminades per un lluernari
central.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt, és l'actual seu dels departaments d'Enginyeria Forestal, i fou projectat per
Humbert Costas i Manuel Gómez, essent bastit en dues fases (1993 i 2003). L'edifici
s'aixeca paral·lel a la carretera d'Osca i defineix l'extrem occidental del campus de
l'E.T.S.E.A., esdevenint un referent visual remarcable i especialment visible respecte als
camps que l'envolten.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1993 i l’any 2003 (dues fases), ha anat adaptant el seu interior a les
necessitats de cada moment.
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Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.
ELEM. ARQUIT.
CA
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Zona Alta

Adreça/es

Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 44

Coordenades UTM x = 301444
y = 4610735

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1610906CG0110H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

237.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

237.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1989

Autor/promotor

Humbert Costas i Manuel Gómez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici és accessible tant des de l'entrada del carrer de
Montserrat Roig com des de l'interior del recinte de l'Hospital de Santa Maria, a través de
la petita plaça que l'uneix amb l'Escola d'Infermeria i biblioteca.

Context

L’edifici de la Facultat de medicina està bastit a la Zona Alta de Lleida, amb accés des del
número 44 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure.

Elements

L'edifici, accessible tant des de l'interior dels jardins de l'hospital com per l'entrada del
carrer de Montserrat Roig, és un volum compacte aplacat en pedra (negra a la façana
oest, blanca a la oriental), de tres alçades i soterrani, amb les aules, despatxos i
laboratoris ordenats al voltant d'un vestíbul de doble alçada i traduïdes exteriorment en
dues fileres de grans finestres apaïsades, subratllades per petites obertures allargades
que aporten ritme a la façana. De l'interior en destaca l'aula magna -al soterrani, amb
l'accés custodiat per un fragment de làpida on es pot llegir la paraula “medicina”- i la sala
d'estudi -volum de perfil corb sobresortit de l'edifici a nivell de planta-, decorada amb
frescos de Jaume Minguell basats en la història de la disciplina (1999).

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Sanitari-assistencial
identificat amb la Clau SE2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat l´ agressió al conjunt patrimonial de l’Hospital de Santa Maria que
suposà la seva implantació, edifici de notable qualitat compositiva i
tipologia singular, el seu interès com a bé catalogable rau a més en el fet
de ser testimoni de l’activitat universitària a finals del segle XX i de la
sintonia de la ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides
arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
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descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit entre 1987 i 1989, respon a la primera fase d'un projecte -finalista dels premis FAD i
Andrea Palladio de 1989 i 1990, respectivament- d'Humbert Costas i Manuel Gómez,
elaborat per aixecar la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, llavors
recentment segregada de la Universitat de Barcelona. L'edifici, construït sobre uns
pavellons del projecte de Joaquim Porqueras i Jaume Mestres per a l'Hospital de Santa
Maria que lamentablement desapareixen arran d’aquesta intervenció, es relaciona amb la
resta de l'edifici històric mitjançant el conflicte entre discursos arquitectònics diversos, i
malgrat la seva qualitat intrínseca s'aixeca com una intrusió en el vell recinte sanitari.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1989, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt

Vista de conjunt
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BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS

EA

BARP

BSE

BN

BÉNS AMBIENT-PAISAT
BAMP

LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Zona Alta

Adreça/es

Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, 44

Coordenades UTM x = 301466
y = 4610729

;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

1610906CG0110H

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE2_Equipament públic Sanitariassistencial

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

238.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

238.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1997

Autor/promotor

Humbert Costas i Manuel Gómez. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'accés s'efectua des de l'interior del recinte de l'Hospital de Santa
Maria, a través de la petita plaça que uneix l'escola amb la Facultat de Medicina.

Context

L’edifici de l’Escola Universitària d’Infermeria està bastit a la Zona Alta de Lleida, amb
accés des del número 44 de l’avinguda de l’Alcalde Rovira i Roure.

Elements

L'immoble, de soterrani i dues plantes d'alçada, amb acabats exteriors en estucs blancs i
grans finestres que recorren la façana est i el mur nord, entre les que destaquen
especialment les de les plantes dedicades a aules i laboratoris, cobertes per una sèrie de
lamel·les metàl·liques. L'accés principal a l'edifici té forma de prisma envidrat, enfrontat a
l'accés interior a la Facultat de Medicina, edifici al qual es troba relacionat mitjançant una
petita plaça elevada sobre escales, que articula l'espai entre els dos blocs esdevenint una
zona de pas i descans amb bancs correguts. A l'interior, les dependències s'obren al nord
de la caixa d'escala, bastida a l'extrem sud de l'edifici: la planta baixa i el soterrani els
ocupa la biblioteca del campus de Ciències de la Salut, caracteritzada pels grans
finestrals entre pilars oberts als jardins de l'hospital; mentre que les plantes superiors són
àmbits docents i de recerca.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Sanitari-assisntencial
identificat amb la Clau SE2.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Malgrat l´ agressió al conjunt patrimonial de l’Hospital de Santa Maria que
suposà la seva implantació, edifici de notable qualitat compositiva i
tipologia singular, el seu interès com a bé catalogable rau a més en el fet
de ser testimoni de l’activitat universitària a finals del segle XX, i de la
sintonia de la ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides
arreu a partir de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Bastit en 1997 en tant que segona fase del projecte elaborat per Humbert Costas i Manel
Gómez per proporcionar a la Universitat de Lleida una Escola Universitària d'Infermeria i
una Biblioteca de Ciències de la Salut, l'edifici -de similitud formal i volumètrica amb la
Facultat de Medicina- s'aixeca paral·lel a l'est d'aquest, conservant així la façana
establerta. D’una remarcable qualitat arquitectònica com la Facultat, presenta no obstant
l’inconvenient d’haver-se construït sobre uns pavellons del projecte de Joaquim Porqueras
i Jaume Mestres per a l'Hospital de Santa Maria que lamentablement varen desaparèixer
arran d’aquesta intervenció.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1989, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt

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

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

239.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

239.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1997

Autor/promotor

Antoni Espinet i Miquel Ubach, Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a mitja alçada del carrer de Jaume II i és
penetrable tant per la façana oberta al riu com per la part posterior, a través dels jardins
del campus

Context

L’edifici de l’Escola Politècnica Superior està bastit al bari de Cappont, amb accés des del
número 69 del Carrer de Jaume II.

Elements

com a mur de contenció, i és accessible a través d'un buit creat a l'extrem nord-occidental
de la façana principal per un element de major alçada que la resta de l'edifici, tot tallant el
prisma de l'immoble en direcció sud-oest – nord-est. L'edifici presenta dos discursos
arquitectònics diferenciats, amb una intencionalitat i funció clares. Per una banda, la
façana de Jaume ii -on es troben les aules i despatxos- és notablement compacta,
aplacada en pedra branca i rítmicament perforada per finestres quadrades a la planta
baixa i per tres línies de finestres aparellades protegides per para-sols de lamel·les
metàl·liques. D'altra banda, el discurs de la façana posterior, oberta als jardins del campus
i ubicació de tallers, és sensiblement diferent: hi predomina una visió organicista de
l'arquitectura -en aquest cas, el volum és de planta baixa i una alçada, aplacat en pedra
gris i amb coberta metàl·lica lleugerament corbada, que aporta un aire lleugerament rural i
agradable a un edifici a priori notablement auster i deshumanitzat. A l'interior, els espais
s'ordenen en una retícula al voltant d'un passeig interior -vidriat i a doble alçada- i es
defineixen partint de la repetició d'un mòdul adequat a les necessitats a satisfer sense
oblidar la flexibilitat funcional requerida en aquesta mena de construccions.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Projectat en 1993 per Antoni Espinet i Miquel Ubach, fou construït entre 1995 i 1997,
essent el primer edifici del nou campus universitari de Cappont, situat en una àmplia
parcel·la emmarcada per l'avinguda de l'Estudi General, el carrer de Jaume II i el carrer de
Pere de Cabrera.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1997, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt

Dirección General del Catastro

Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

240.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1998

Autor/promotor

Richard Rose-Casemore i Ana Ordás. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a mitja alçada del carrer de Jaume II, essent
accessible tant des de la façana del riu com a través dels jardins del campus.

Context

L’edifici Polivalent està bastit en el Campus de Cappont, amb accés des del número 69
del Carrer de Jaume II.

Elements

Articulat en dos volums aplacats en pedra blanca i clarament identificables pel diferencial
d'alçades existent, es troba entre l'Escola Politècnica Superior i la facultat de Dret i
Economia; i presenta un programa arquitectònic coherent amb l'entorn, envernissat d'una
sobrietat completada amb el programa de finestres -enfonsades respecte el pla del murobertes en agrupacions de diversa configuració d'acord amb un joc paisatgístic de visions
tant de la Seu Vella com de Gardeny. L'accés principal el configura un gran volum de
planta baixa i tres plantes, bastit sobre un semisoterrani que connecta amb el volum
posterior, sensiblement més baix i adequat a l'escala del campus i dels jardins als quals
s'obre. Aquest segon volum -que acull els espais comuns- sobresurt primer, i tot el
programa d'obertures vers el sud queda aixoplugat per un gran porxo, generat arran del
seu retardament respecte el pla de façana. L'interior resulta força agradable gràcies als
materials emprats, i els espais s'ordenen entre grans panys de mur al voltant d'un gran
buit al flanc est i de tres nuclis de comunicacions verticals que, mitjançant passarel·les,
faciliten i acceleren els trànsits i accessos.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt projectat per Richard Rose-Casemore i Ana Ordás, fou bastit entre 1995 i
1998 com un edifici que havia de satisfer múltiples necessitats docents i administratives
del nou campus de Cappont.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 1998, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

241.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

241.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2001

Autor/promotor

Lluís Domènech i Roser Amadó. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba al tram del carrer de Jaume II més proper al
carrer de Pere de Cabrera, i és accessible tant des de la façana del riu com des dels
jardins del campus.

Context

La Facultat de Dret està bastida en el Campus de Cappont, amb accés des del Carrer de
Jaume II.

Elements

L’edifici és de quatre alçades sobre un semisoterrani-mur de contenció, tot el perímetre
exterior fou bastit en façana ventilada -amb cambra d’aire- i l’immoble és coronat amb
cobertes invertides acabades amb grava de marbre. La façana principal -oberta a Jaume
II- és plana i aplacada en pedra, practicable a través de la porta enfonsada i de grans
dimensions que s’obre lleugerament descentrada del pla del mur. Dues línies de finestres
quadrades, rítmicament ordenades i lleugerament enfonsades, perforen el mur i són
acompanyades per una finestra de majors dimensions a l’extrem est i per una fila de
quatre plantes de finestres, que evidencia les alçades de l’immoble i equilibra la visió de la
façana generant una retícula invisible. Per la seva banda, la façana posterior -on
principalment s’obren els despatxos- es projectà en corba tant per aprofitar la màxima
superfície orientada al sud possible com per agrupar la resta d’estances i les
comunicacions verticals en un únic centre. Aquesta façana és recoberta de xapa
metàl·lica ondulada i lacada, perforada per quatre línies contínues de finestres no
sobresortides. Finalment, l’interior de l’immoble es caracteritza per la gran capacitat
d’absorció del so que presenta, gràcies a la manta de llana de vidre amagada rere els
arrambadors de xapa metàl·lica ondulada i perforada que poblen els diversos espais.

Ús actual

Universitat

Ús original/altres

Universitat

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau Se1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i inicis del XXI, i de la sintonia de la
ciutat amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir
de l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Edifici exempt projectat per Lluís Domènech i Roser Amadó (1998), correspon a la
proposta guanyadora del concurs convocat per tal de bastir la Facultat de Dret i Economia
del nou campus de Cappont. Bastit l’any 2001, es caracteritza per tenir la façana lateral de
perfil corb i per ésser un edifici de gran eficiència energètica gràcies a l’ús dels materials.
Aquest és l’últim edifici de la successió de facultats del campus de Cappont, i el seu traçat
permet establir visualment el final de l’àrea docent i obrir l’espai veí a la residència
d’estudiants, ja existent en el moment d’execució del projecte.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2001, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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Vista de conjunt
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

242.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

-

242.EA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2000

Autor/promotor

Ramon Artigues i Ramon Sanabria. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la cantonada entre els carrers de Jaume II i de
Pere de Cabrera

Context

La Residència Universitària està bastida en el Campus de Cappont, amb accés des del
número 75 del Carrer de Jaume II.

Elements

Totalment aplacat en pedra, de planta allargada i lleugerament corba, s'aixeca sobre un
semisoterrani -que acull els espais comuns- i presenta quatre plantes ocupades per 197
habitacions -pràcticament idèntiques- a banda i banda dels corredors que recorren l'eix de
cada planta. L'accés principal està a la façana nord, oberta al passeig sobre el Segre, en
lleuger escorç respecte el pla del mur, aixoplugat per tres línies de balcons correguts
lleugerament sobresortits i perllongat en una pèrgola que s'obre vers la façana est,
orientada als jardins del campus. Les façanes sud i oest són pràcticament rectes,
caracteritzant-se la primera per dues línies verticals envidrades il·luminen els
passadissos; i la segona la perforen quatre alçades de finestres no sobresortides,
traducció exterior de part de les habitacions. Com a contrapunt, la façana oriental trenca la
volumetria predominant i esdevé més lliure i orgànica, concordant amb el programa de
façanes interiors dels edificis veïns. Penetrable a través de diverses plataformes,
l'articulació de diversos volums trenca la distribució interior i aporta un ritme que no altera
la sobrietat de l'immoble, tot proporcionant tant unes vistes intencionades com una
il·luminació particularment agradable.

Ús actual

Residència universitària

Ús original/altres

Residència universitària

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
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28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i inicis del XXI, i de la sintonia de la ciutat
amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de
l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
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Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica La residència d'estudiants universitaris projectada en 1997 per Ramon Artigues i Ramon
Sanabria fou bastida entre 1997 i 2000 per la promotora i constructora Necso a la
cantonada est de la cruïlla entre els carrers de Jaume II i de Pere de Cabrera, tancant l'illa
d'edificis del nou campus universitari de Cappont.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2000, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Qualificació
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Plànol topogràfic
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

243.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2003

Autor/promotor

Kristian Gullichsen. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la cantonada sud-oest de l'encreuament del
carrer de Jaume ii amb l'avinguda de l'Estudi General, al marge esquerre del Segre.

Context

La Biblioteca i Centre de Cultures està bastida en el Campus de Cappont, amb accés des
del número 67 del Carrer de Jaume II.

Elements

L'obra traspua una senzillesa càlida, una rica elaboració dels espais i un savi tamisat de la
llum, propi dels plantejaments arquitectònics de Gullichsen -hereu del funcionalisme lliure
del seu mestre, Alvar Aalto-, i es bastí en formigó vist, acer i vidre, generant dos volums
independents de tres plantes cadascun, només units per l'atri i les cobertes, i aixecats
sobre un semisoterrani que a la façana interior esdevé planta baixa. Paral·lel a l'avinguda
de l'Estudi General s'aixeca l'edifici de la biblioteca, on les tres plantes s'obren generant
un espai comú, intel·ligentment il·luminat per grans panells de vidre tamisats per brisesoleils a ambdues façanes, acompanyats de grans lluernaris al sostre. Al flanc sud del
mateix edifici es troba l'aulari; i a la zona central de la planta baixa i al semisoterrani hi ha
espais de serveis i una sala d'exposicions. Perpendicular a la biblioteca hi ha el segon
volum, exclusivament dedicat a serveis i administració de la universitat; i independent
d'ambdós però connectat al primer mitjançant una passarel·la hi ha l'auditori, un cilindre
truncat que emergeix d'un petit estany, llurs jocs de reflexos i efectes visuals resulten
especialment interessants.

Ús actual

Biblioteca i Centre de Cultures

Ús original/altres

Biblioteca i Centre de Cultures

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
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- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a finals del segle XX i inicis del XXI, i de la sintonia de la ciutat
amb les diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de
l’evolució del llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
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majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica L'edifici correspon al projecte guanyador del concurs internacional que en 1996 convocà
la Universitat de Lleida per tal de bastir un edifici commemoratiu del 700 aniversari de la
institució. L'immoble, ideat per Kristian Gullichsen, s'acabà de construir en 2003 i
esdevingué l'emblema del campus de Cappont, tant per la seva ubicació -exempt a la
cantonada nord-est, al peu del Pont de la Universitat i de l'avinguda de l'Estudi Generalcom per les necessitats que satisfà: una biblioteca, un auditori, aules i altres estances
secundàries s'apleguen en un edifici de planta en L precedit per un atri esvelt i
característic, que l'han convertit en un lloc de trobada i de penetració vers el campus.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2003, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Vista de conjunt

Vista de conjunt
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Qualificació
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Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
CENTRE DE RECERCA D'ENERGIA APLICADA - CAMPUS
CAPPONT UDL

CATALOGACIÓ ANTERIOR
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Categoria

Tipus de bé

-
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Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

244.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2004

Autor/promotor

Josep Benedito i Maite de Pablo. Arquitectes

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a la part alta del carrer de Pere de Cabrera,
immediatament abans d'arribar a la residència d'estudiants de la UdL i al carrer de Jaume
II.

Context

El Centre de Recerca d’Energia Aplicada està bastit en el Campus de Cappont, amb
accés des del Carrer de Pere Cabrera.

Elements

Aquest és un edifici robust de planta lleugerament corba -per tal d'aprofitar l'espai al
màxim- que delimita el flanc sud del campus de Cappont, amb la façana principal contundent, amb voluntat aïllant- oberta al carrer de Pere de Cabrera, de formigó vist i
retardada respecte el pla del mur, aixoplugada per un potent voladís de dues alçades;
mentre que la façana posterior -també practicable- és de planxa metàl·lica. L'edifici és un
centre de recerca en energies no convencionals, essent ell mateix un element
experimental i d'alta eficiència energètica. De planta baixa i una alçada, les estances
s'ordenen al voltant d'un celobert enjardinat i, a partir de les funcions que acompleixen, es
poden diferenciar tres volums. A la planta baixa, paral·lelament al carrer, fàcilment
accessibles però aïllats a la vegada per grans masses de formigó, es troben el taller i les
sales experimentals, de doble alçada i especialment resguardats; mentre que al flanc
interior de l'edifici es troben les oficines, despatxos i laboratoris. Aquests s'obren als
jardins del campus i s'ordenen al costat de l'entrada -les oficines- i paral·lelament a la
façana est distribuïts en dues plantes -els laboratoris, separats dels despatxos dels
investigadors per un passadís-. Finalment, la coberta és tractada com una cinquena
façana: plana, a mode de terrat amb grava, l'articulen una sèrie de lluernaris i una petita
torre cúbica, que s'eleva al flanc nord-est amb la intenció de mantenir la continuïtat de
cota de planta baixa amb la resta d'edificis del campus.

Ús actual

Centre de recerca

Ús original/altres

Centre de recerca

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.
Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a inicis del segle XXI, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
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2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2004, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
ICGC. Sèries cartogràfiques
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Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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;

Número

DADES CADASTRALS

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol
Grafisme categoria
Superfície

Sostre

N. plantes
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Titularitat

2091701CG0029A

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SE1_Equipament públic Docent

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques

Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ

2017

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

Lleida
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ - CAMPUS
CAPPONT UDL

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

-

245.EA

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

245.EA

Nivell prot.

Nivell 5. Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Universitat
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

2007

Autor/promotor

Alvaro Siza. Arquitecte

Parcel.la

Accés sense dificultats. L'edifici es troba a l'extrem nord-est del campus de Cappont, a la
cantonada entre una entrada peatonal al recinte i l'avinguda de l'Estudi General.

Context

La Facultat de Ciències de l’Educació està bastida en el Campus de Cappont, amb accés
des de l’avinguda de l’Estudi General.

Elements

L'edifici, exempt i de tres plantes d'alçada, presenta una planta general en L, que a la
planta baixa s'estira i forma una U tot obrint-se a la biblioteca i cercant un lloc en la visió
de la façana del campus oberta sobre el Segre. Projectat tenint en compte els edificis
preexistents, connecta amb aquests a partir de l'ús dels materials -cobertes invertides amb
grava, baixos aplacats en pedra i les plantes pis arrebossades i pintades de blanc-,
presentant un programa rigorós i flexible alhora pel que fa a l'ús i l'articulació dels espais,
distribuïts senzillament a partir de la repetició d'estructures modulars. L'edifici es
caracteritza per generar la il·lusió d'ésser un bloc blanc i compacte que sura en la
parcel·la, car la planta baixa -accessos, administració i nucli de comunicacions- passa
desapercebuda en ser aplacada en pedra fosca. L'entrada es troba a l'angle sud-oriental
de l'edifici, formalitzada en un vestíbul aplacat en marbre que actua com a distribuïdor
donant pas, entre altres, a la rampa-corredor que avança cap al nord tot traçant el braç
septentrional de la U de la planta baixa. Íntegrament de pedra, voreja un lluernari en forma
de con truncat i condueix a les aules més grans de l'immoble. Les plantes superiors
acullen despatxos -al flanc nord- i aules -a l'oest-, rítmicament distribuïts a partir de la
repetició d'espais i funcions. Aquestes estances estan il·luminades tant per la llum que
penetra a l'edifici a través dels lluernaris horitzontals que perforen la part alta de la
construcció com pels grans panells envidrats que perforen unes façanes absolutament
llises, protegits per gruixuts i sobris brise-soleils sobre llosanes que arrenquen directament
del mur .

Ús actual

Facultat de Ciències de l’Educació

Ús original/altres

Facultat de Ciències de l’Educació

Façanes/Coberta L’edifici presenta un bon estat de conservació.
Entorn/Jardí

L’entorn més proper al bé, presenta un bon estat de conservació.

Entorn de protecció L’edifici està construït en sòl considerat com Equipament públic Docent identificat amb la
Clau SE1.
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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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 5. Documental.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Edifici de notable qualitat compositiva i tipologia singular, el seu interès
com a bé catalogable rau a més en el fet de ser testimoni de l’activitat
universitària a inicis del segle XXI, i de la sintonia de la ciutat amb les
diferents posicions arquitectòniques sorgides arreu a partir de l’evolució del
llenguatge modern.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
Autors : MARGARITA COSTA, MARTA CRESPO i MANUEL JULIÀ
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de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica Fruit del projecte elaborat per Alvaro Siza, fou promogut per la Universitat de Lleida l'any
2002 i s'acabà de construir en 2007, tot assenyalant l'extrem nord-est del nou campus de
Cappont, delimitat per l'avinguda de l'Estudi General i el carrer per a vianants d'accés als
jardins del campus.
Bibliografia

Frederic Vilà Tornos / Xavier Rodríguez Padilla. “Estudi Previ del Catàleg i Inventari dels
elements d’interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de Lleida.”

Actuacions finca

Edifici construït l’any 2007, ha anat adaptant el seu interior a les necessitats de cada
moment.

Ortofoto
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ICGC. Sèries cartogràfiques

Parcel·la cadastral
Dirección General del Catastro
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BSE
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LOCALITZACIÓ
Indret / barri

Codi INE
Delimitació bé
Entorn protecció

Pardinyes

Adreça/es

Continuació del carrer Príncep de Viana
Continuació de l'Avinguda Victoriano Muñoz
Coordenades UTM x = 303059
Identificació al plànol
;
Grafisme categoria
y = 4610011

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

120

Titularitat

-

Localització
MJM

Panoràmica general

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent

POUM Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

Classificació

SUC (urbà consolidat)

Qualificació

SX1_Xarxa bàsica

Plànol topogràfic
ICGC. Sèries cartogràfiques
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CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Obra civil

Categoria

BPU

Nº reg/cat.

246.EA

Nivell prot.

Nivell 2. Conservació

-

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia funcional

OE Obra d'Enginyeria

Subtipologia funcio. Pont
Estil i Època

Contemporani; Època contemporània. Segle XXI

Cronologia

Començament març de 2007 - acabament abril de 2010

Autor/promotor

Javier Manterola Armisén, enginyer

Context

El Pont de Príncep de Viana creua el riu Segre i es troba situat en paral·lel entre el Pont
del Ferrocarril i la passarel·la dels Camps Elisis.

Elements

El pont de Príncep de Viana és un pont atirantat constituït per una plataforma que es
recolza sobre una estructura tetràpode. D'aquesta peça sorgeixen dos braços de 39
metres d'alçada que acullen els 30 tirants (quinze per braç) que sostenen la plataforma.
És l'únic pont al món amb els braços oberts cap a l'exterior.
El pont s'il·lumina amb 534 punts de llums, compresos per 60 que il·luminen els tirants, 8
la pila central, 132 col·locats al llarg de la plataforma, quatre als braços i 330 a les
baranes.[5] La il·luminació s'ha estudiat amb la intenció de crear una sensació de "cortina
de llum".
L'estructura té una longitud total de 197 metres (161 d'ells sobre el riu) i una amplada de
21,2 metres. L’amplada de la plataforma de rodament és de 13,20 metres que
corresponen a quatre carrils de circulació urbana. Compta amb dues voreres de quatre
metres cadascuna i de dues calçades de 6,6 metres. També incorpora un carril bici.
Es tracta d’una solució atirantada, atirantament extradorsal, formada per quatre obertures
de 19,40 m+16,00 m+86,00 m+75,00 m, donant una longitud total de 197,00 m. L’amplada
útil de la plataforma està formada per dos voreres laterals de 4,00 m i dos calçades
centrals de 6,60 m, determinant una amplada total de 21,20 m.
El tauler està format per dos trams separats entre si per una junta transversal. El tram
principal, atirantat, té una longitud de 161,00 m (86,00 m+75,00 m) que corresponen a
dues de les obertures i el tram secundari, sobre l’avinguda del Segre te dos llums de
19,40 m i 16,60 m que corresponen a les dues restants. El tram principal està format per
una biga calaix central, formada a la vegada per dues bigues unides al llarg de la seva
paret central vertical. Cadascuna de les bigues està prefabricada i té una forma d’“U” amb
la vora inferior corba. A aquestes bigues se les adossa unes plaques transversals
rectangulars i uns nervis laterals. Sobre aquest conjunt d’elements prefabricats es
disposen prelloses i sobre elles es disposa el formigó de la llosa “in situ”. El tram lateral,
sobre l’avinguda del Segre, està condicionat per l’insuficient gàlib vertical que quedaria
entre el tauler central i el carrer, de mantenir el que existeix en el riu, el que obliga a
realitzar un tall horitzontal al tauler principal per deixar 1,00 m de canto i que els cantons
connectin sense transició de continuïtat amb la secció transversal del pont principal. La
unió amb el pont principal, damunt del mur de separació entre l’avinguda del Segre i el riu,
es realitza amb un doble suport de neoprè. El suport sobre el mur es realitza a través
d’una pila, embotida en el mur i que sobresurt respecte a ell 30 cm a cada costat. Tot
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2017

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

Lleida
PONT DE PRÍNCEP DE VIANA

246.EA

aquest suport es cimenta per mitjà de 8 pilots de 1 m de diàmetre.
La pila principal està formada per quatre braços oberts, dos d’ells, els principals, pengen
el tauler i els altres dos li donen suport. Els quatre grans elements estan prefabricats.
L’altura de les piles verticals és de 38,60 m. La seva secció transversal varia des d’una
secció rectangular a una secció formada per dos rectangles. Un d'aquests dos rectangles,
té com a objectiu alleugerir visualment la pila en direcció frontal. A la part superior apareix
un cap d’uns 8,75 m d’alçada i amplades variables al voltant dels 4 m, amb un increment
d’amplada per l’allotjament dels cables d’una curvatura adequada. Els braços curts que
recolzen el tauler tenen una longitud de 17,16 m i unes dimensions inferiors de 3,6 x 1,3 m
i superior de 5,1 x 0,93 m.
L’estrep 2 (rotonda) té una planta especial amb 2,33 m d’amplada mínim i 5,50 m
d’amplada màxim. La seva alçada és de 6,74 m. La secció vertical deixa la forma circular
per recollir la llinda amb dos suports de neoprè. L’estrep 1 (estació de trens) és bastant
més complex ja que s’enllaça amb els murs laterals que es produeixen en els enllaços
vianants. Pròpiament dit,té 9,90 m d’alçada. El tauler utilitza dos suports de neoprè.
Ús actual

Pont

Ús original/altres

Pont

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 tot i no haver estat objecte de declaració ni
catalogació reuneixen determinats valors:
- Llei 9/93: Títol 1er – Capítol 1er – Article 18 - 20 / Títol 2on – Capítol 1er - Articles 21 al
28.
B-. els criteris d’intervenció establerts en l’articulat normatiu del present catàleg, pel que
es refereix als elements de protecció Nivell 2. Conservació.

Entorn de protecció En cas de modificació de la normativa vigent es recomana el manteniment de les
clàusules i especificitats que acompanyen a la qualificació urbanística del terreny on està
bastit el bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació

Regulació

Qualsevol projecte d’intervenció sobre el bé haurà d’incorporar el que es desprengui del
treball realitzat durant la seva redacció.
En aquest tipus de béns és igual d’important conèixer el projecte documentat original com
el reconeixement de les antigues estructures conservades i les possibles posteriors
transformacions o acondiciaments que el bé hagi sofert, ja que el solapament de forma i
funció esdevingut al llarg d’aquest últim segle li pot suposar un valor afegit que caldrà
conèixer per poder discriminar o integrar en el projecte de rehabilitació proposat.
1. Criteris d’actuació en modificacions:
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En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar una modificació parcial o total de l’element,
caldrà justificar la seva necessitat o conveniència, i serà preceptiva la prèvia aprovació de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres majors com
menors.
Si s’aproven dites modificacions parcials o totals, es documentaran per tècnic competent planimètricament a través d´un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- totes les
operacions, de manera que quedi constància tan de l’estat previ a la intervenció com del
conjunt de les accions que es duguin a terme. Per a dita documentació es seguiran les
pautes i el format marcats per l’Arxiu Municipal dipositari final de tot el material.
Eventualment es podran recollir restes significatives dels enderrocs de les intervencions,
seguint les pautes i el format marcats pel Servei d’Arqueologia, per a ser estudiades i si
s’escau conservades en les dependències municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin, i
de la seva possible reversibilitat.
2. Criteris d’actuació en enderrocs:
En el cas d’haver de plantejar i/o tramitar l’enderroc parcial o total de l’element, caldrà
justificar la seva necessitat, conveniència o estat de ruïna, i serà preceptiva la prèvia
aprovació de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Lleida, tan si implica obres
majors com menors.
Si s’aprova dit enderroc parcial o total, es documentarà per tècnic competent planimètricament a través d’un aixecament detallat, fotogràficament i per escrit- la
descripció de l’element 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. Eventualment es podran recollir restes
significatives de l’enderroc, seguint les pautes i el format marcats pel Servei
d’Arqueologia, per a ser estudiades i si s’escau conservades en les dependències
municipals pertinents.
Com a referència general, cal que quedi constància de les característiques de l’element
que fonamenten la seva valoració com a bé inventariat, representatives de la seva
concepció i gènesi, o de les reformes, modificacions i rehabilitacions que hagi sofert al
llarg del temps, i siguin reconegudes com a part fonamental de la seva interpretació
històrica, arquitectònica i patrimonial. I igualment de les variacions que ara es realitzin si
es tracta d’un enderroc parcial.
Usos permesos
Usos prohibits

Segons PGL i el planejament derivat que el desenvolupa.
Tots els altres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informació històrica El projecte s'emmarca dins del Pla de Especial de l'Estació de Lleida. El Pla General de la
ciutat de Lleida, aprovat el 1995, estableix les línies més orientatives sobre quin ha de ser
el nou espai urbanístic de l’àrea més propera a l’estació ferroviària de la ciutat. Per
concretar i establir les modificacions pertinents, en referència al Pla General, l’Ajuntament
de Lleida elabora el denominat Pla Especial de l’Estació, aprovat inicialment el 16 d’abril
de 2002 i definitiu al setembre de 2003 que afecta a un tram ocupat per les vies, comprès
entre el carrer Corts Catalanes i el marge esquerre del Riu Segre que conté totes les
actuacions urbanístiques previstes amb motiu de l'arribada del tren de gran velocitat a la
ciutat.
El projecte inicial sofrí una modificació parcial en aprovar-se el trasllat de l'Estació
d'Autobusos de Lleida al costat de la del ferrocarril. Es construirà una nova estació que
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s'ubicarà sota una part de la llosa del pont. Comptant amb aquesta revisió el cost total del
pont és d'uns nou milions d'euros.
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