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IN. INTRODUCCIÓ
El Mercat del Pla, situat en el casc antic de la ciutat, ha estat des de la seva construcció un edifici
emblemàtic i punt de referència per a tota la ciutat de Lleida.

Pensat i projectat per a proporcionar a la part més alta de la ciutat l’ús primari d’abastiment d’aliments i
recursos bàsics mitjançant la forma de mercat de barri, el Mercat del Pla perd la seva funció en quant
arriben a la ciutat els supermercats i gran superfícies comercials. L’edifici, de ser un caliu constant de
gent en moviment, passa a ser un volum emblemàticament buit i sense cap mena d’ús en un lloc
estratègic de la ciutat.

A grans trets, l’objectiu d’aquest treball és projectar un seguit d’espais interiors per a dotar novament d’ús
aquest característic edifici que forma part i té una importància rellevant per a la ciutat. La finalitat és
doncs, trobar i donar-li un nou objectiu rellevant i necessari per a la ciutat i la zona on es troba.
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OB. OBJECTIU DEL TREBALL
L’objectiu principal del present treball és la recuperació de l’ús, mitjançant la reforma i/o organització de
l’espai interior existent, de l’edifici conegut com a Mercat del Pla situat en el casc antic de la ciutat de
Lleida.

Es proposa, en primera instancia, realitzar un anàlisi de l’edifici tan constructiva com històricament per
arribar a conèixer-ne les seves característiques aconseguint així, arribar a la segona meta del treball com
és la de projectar la intervenció interior de l’edifici d’una manera eficaç i òptima.
Una altra vesant d’anàlisi per aconseguir totes les dades possibles per a realitzar aquest projecte, serà la
recerca d’informació documental. Bibliografia, infografia, propietat de l’edifici, entitats i gent de la zona
seran algunes de les fonts de suport documental per tal de definir aquest Treball Final de Grau
d’Arquitectura tècnica.

En contrapartida, durant l’estudi, concepció i redacció d’aquest projecte no només es tindran en compte
de manera supèrflua els aspectes purament tècnics sinó que s’enfoca el treball en una vessant més
conceptual per a trobar el millor ús per a l’edifici a dia d’avui tenint en compte tots els factors que l’afecten
i la realitat actual de la seva localització dins la ciutat.

Es tria el tema de la recuperació d’ús d’una edificació, en concret per a l’edifici del Mercat del Pla, degut a
la creixent situació d’edificis existents i sense ús amb els que compta la ciutat.
La ciutat de Lleida disposa actualment d’un nombre d’edificacions i/o espais que no tenen cap mena d’ús,
tan edificis amb certa antiguitat, emblemàtics com el cas que ens ocupa o fins i tots alguns de nova
construcció. Espais projectats en un principi per a ús d’habitatge o com a diferents tipologies de serveis
s’han vist afectats des de la crisi per un nombre de factors que els han dut a perdre el seu ús, a no arribar
a tenir-ne mai o inclús a no arribar a estar finalitzats.

Si la ciutat té unes mancances i un seguit de necessitats i alhora disposa d’uns espais sense ús, per què
no dotar-ne aquests amb un nou propòsit que a la vegada tingui una repercussió positiva per a la ciutat?
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
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MD 1. ANTECEDENTS
El Mercat del Pla és un edifici tipus nau, d’estil modernista, que data de principis del segle XX. En
concret, aquest edifici projectat per l’arquitecte Joaquim Porqueres i executat per l’arquitecte municipal
Francesc de Paula Morera i Gatell fou construït entre els anys 1920 i 1922 i es troba situat en el casc
antic de Lleida, al carrer Sant Martí nº 10, quedant just a la falda del turó de la Seu Vella.

L’edifici, de planta rectangular, és un volum aïllat i semisoterrat amb accés pels seus dos testers en un
dels quals es salva el canvi de nivell dels carrers, mitjançant un conjunt d’escales de doble tram.

L’any 2001 el Mercat del Pla, propietat de l’Ajuntament de Lleida, fou declarat Bé Cultural i d’Interès Local
(BCIL). A més a més, l’edifici va ser inclòs en el Catàleg i Pla Especial de Protecció dels Elements
d’Interès Històric, Artístic i Arquitectònic de la ciutat de Lleida.

Actualment, l’edifici es troba en estat de desús i l’Ajuntament en cerca un possible ús econòmic que li
retorni l’activitat i el valor que tenia l’edifici abans de tancar les seves portes al públic.
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MD 2. BASE HISTÓRICA
Mitjançant la recerca d’informació per part de diferents fonts, a continuació és fa una síntesi de l’evolució
històrica del Mercat del Pla i del seu pas al llarg dels anys.

MD 2.1. INICIS
L’edifici que coneixem com a Mercat del Pla no fou construït fins a principis de la dècada dels anys 90.
Així doncs, abans de la construcció d’aquest edifici modernista, el seu lloc l’ocupava la casa del Rector
de l’Estudi General de Lleida (1297) el qual va ser la primera Universitat catalana instaurada per Jaume II
el Just.
Pels traços d’informació que s’han trobat, es creu que la casa del Rector també fou un edifici de planta
rectangular que quedava cèntric al districte universitari que hi havia a l’època de l’Estudi General. La casa
del Rector quedava just enfront de l’edifici que ocupaven les aules de medicina, filosofia i teologia i
gramàtica e inclús on es trobaven les saboneries, l’antiga fàbrica de sabó propietat de la Paeria.

En la figura a continuació (figura 1), es pot apreciar un extret del llibre “La història de Lleida” de Josep
Lladanosa on es veu la composició que tenia lo que actualment coneixem com la Plaça dels Gramàtics,
on es troba el Mercat del Pla, l’any 1518.

Figura 1 - ANY 1297 – Estudi General Lleida

Degut al setge que va patir la ciutat l’any 1707 com a conseqüència de la Guerra de Successió
Espanyola i el triomf en aquesta del bàndol borbònic, Lleida va ser testimoni de l’abolició de l’Estudi
General l’any 1717. Degut a aquest fet i a la militarització de la Seu Vella, la casa del Rector i la resta
d’edificis van ser transformats en casernes militars (1735).
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Avançant en el temps, en concret, l’any 1875, s’enderrocà la caserna militar de Pilat, la que antigament
havia estat la Casa del Rector de l’Estudi General i on uns anys després, entre 1920 i 1922, s’hi aixecaria
l’actual Mercat del Pla de Lleida.

Així doncs, l’any 1922 s’acabaren les obres de construcció de l’edifici d’estil modernista que fou projectat
com a mercat municipal per a abastir la població d’aliments i recursos bàsics

Figura 2 – ANY 1920 – Estat previ a la construcció del Mercat del Pla

Figura 3 – ANY 1922 – Construcció del Mercat del Pla
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MD 2.2. EVOLUCIÓ
A partir de la seva construcció, el Mercat del Pla ha estat testimoni del pas del temps i de tots els
successos esdevinguts a la ciutat de Lleida.

Figura 4. ANY 1933

Cap a l’any 1950, com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i de la consegüent postguerra, el Mercat del Pla acaba essent un dels pocs mercats municipal de Lleida que es manté obert o
inclús en peu. Uns anys més tard, al 1954, s’acaben enderrocant les ultimes casernes militars que
quedaven vora el Mercat deixant al descobert, les restes de l’antic Estudi General (figura 5).

Figura 5 - ANY 1954 – Últimes casernes militars
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Figura 6. ANY 1954 – Enderroc caserna de cavalleria

Un cop enderrocada la caserna de la cavalleria (figura 6), l’any 1956 es construeixen els blocs Baró i
Bonet (figura 7) – actualment coneguts amb el nom de blocs Grup el Pla – just al Nord-Oest del mercat
on és ara el carrer de la Universitat.
Aquests blocs d’habitatges social són uns dels darrers elements que van conformar la trama urbana que
ha anat perdurant, amb alguns canvis, tal i com la coneixem a dia d’avui.

Figura 7. ANY 1956 – Construcció blocs Baró i Bonet
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Figura 8. ANY 1983

El Mercat del Pla, sempre fidel al seu ús des de la seva construcció, ha estat partícip de l’evolució de la
ciutat essent-ne ell mateix una part important. El propi edifici, com es pot anar observant en les diferents
imatges històriques, va anar patint un seguit de reformes per adaptar-se als canvis que es succeïen al
seu voltant.

Finalment, tot i haver sobreviscut als diferents esdeveniments que patí la ciutat al llarg del temps, l’any
2003, el Mercat del Pla tanca les seves portes al públic com a conseqüència de l’augment de
supermercats i grans superfícies de venta alimentaria. La venda al detall i de proximitat deixa de ser una
prioritat per als usuaris que poc a poc deixen d’acudir als mercats municipals.

Figura 9. ANY 2003 – Tancament del Mercat del Pla

Tot i la seva manca d’ús, el Mercat del Pla és un edifici tan emblemàtic per a la ciutat que l’Ajuntament de
Lleida, la Paeria, cap al 2006 decideix dur-ne a terme la seva rehabilitació per a dotar l’edifici amb l’ús de
la restauració. L’acció no arriba a bon port.
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Entre els anys 2007 i 2009, la Paeria inicia la rehabilitació de diferents carrers, places i racons del casc
antic de Lleida. Entre aquestes zones s’hi troba l’entorn del Mercat del Pla del qual, en aquelles dates, ja
se n’estava preparant el nou projecte de rehabilitació.

Figura 10. ANY 2007

A finals de 2010 comença la primera fase de rehabilitació del Mercat del Pla la qual va tractar,
principalment la consolidació estructural de l’edifici amb el consegüent sanejament de murs i pilars, la
reforma de la coberta, el tractament de les patologies de l’edifici, la substitució de fusteries i l’execució de
la xarxa de sanejament pròpia de l’edifici.

Figura 11. ANY 2010 – Estat del Mercat abans de la rehabilitació
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Figura 12. ANY 2010 – Primera fase de rehabilitació

Durant el 2012, s’inicien les obres per a la segona fase de rehabilitació del Mercat del Pla. Aquesta
segona fase va consistir principalment, en l’adequació interior de l’edifici. És van realitzar aïllaments
tèrmics, acabats de paviments i revestiments així com l’execució de diferents tipus d’instal·lacions com
ara d’electricitat, abastiment d’aigua, prevenció d’incendis, etc.

Figura 13. ANY 2012 – Segona fase de rehabilitació

Així doncs, l’Ajuntament de Lleida, juntament amb altres entitats, va realitzar una gran inversió per a la
rehabilitació de l’edifici. Un cop arribat a aquest punt, durant el 2013 va sortir a concurs l’explotació del
Mercat del Pla per al qual, l’Ajuntament, mai perd de vista l’ús relacionat amb el comerç, la gastronomia,
el turisme o la cultura.
Les idees que es van presentar foren de diferents caires, entre elles un espai de venda i degustació
gastronòmica, un hotel “ecochic” o la que finalment va quedar adjudicatària del concurs, un mercat radical
de moda.
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Finalment l’any 2014, desprès d’haver estat quasi 12 anys tancat al públic, el Mercat del Pla torna a obrir
les seves portes aquest cop, com a mercat radical de moda el qual va obrir cada primera quinzena de
mes amb restes de stocks de botigues diverses i a preus competitius.

Figura 14. ANY 2014 – Apertura Outlet

Paral·lelament a la re apertura del Mercat del Pla com a mercat de moda, es realitzen diverses
intervencions en tot l’entorn immediat d’aquest en tot el casc antic. S’instal·len varies “pop up” (o botigues
temporals) així com algunes propostes efímeres. Es rehabiliten alguns solars buits com a places
temporals – anomenant-les espais del “Districte del Mercat del Pla - es reactiva l’activitat econòmica i
social de la zona mitjançant la implementació de diferents activitats lúdiques dutes a terme dins del propi
mercat: presentacions de productes, mostres d’aliments i begudes, etc.

Aquesta reactivació va durar poc més de tres anys ja que, al 2017, el Mercat del Pla tanca un cop més
les seves portes al públic. L’empresa que duia el mercat radical de moda es trasllada a una altra ubicació
i la concessió de l’edifici torna a mans de l’Ajuntament de Lleida.

Figura 15. ANY 2017 –Tancament de l’Outlet
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MD 2.3. ACTUALITAT
Des del seu darrer tancament i fins a dia d’avui, el Mercat del Pla ha restat en desús a l’espera de
reactivar-se amb algun tipus d’activitat.

A mitjans del 2018, l’Ajuntament inicia un procés participatiu ciutadà per a proposar i decidir possibles
futurs usos per al mercat. Aquesta participació es realitzà telemàticament (portal web i xarxes socials) i
mitjançant una reunió presencial.

Les premisses de la Paeria en quant a l’edifici i el seu futur ús són que aquests hauran d’estar relacionats
amb l’abastiment de recursos bàsics o similars, ús per excel·lència de l’edifici històricament parlant; amb
l’ús recreatiu, en l’aspecte sòcio-cultural i que la restauració d’aliments n’haurà de ser un ús
complementari.

Figura 16. ANY 2018 – Procés participatiu ciutadà

Un cop finalitzat el procés participatiu, el usos proposats per la ciutadania i diferents entitats de la ciutat
que hi participaren resulten ser, a grans trets, els esperats per la Paeria.
Entre ells, el més proposat resulta ser un mercat d’aliments amb degustació, seguit d’altres propostes
com la de mercat de productes d’horta o de productes a granel. Per altra banda, dues altres opcions van
ser proposades durant el procés. La primera, realitzat un museu del nen o del joc i la segona, adaptar
l’espai per a entitats sense ànim de lucre.

Desprès de l’estudi de les opcions, per part de la Paeria, aquesta decideix que el proper ús més viable
per al Mercat del Pla serà el de nou Mercat d’aliments de proximitat amb degustacions i servei de
gastronomia. Així doncs, a finals de 2018, el Mercat del Pla torna a tenir un ús establert i s’obre la licitació
per a que les empreses interessades en puguin obtenir una concessió.
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A dia d’avui, a la espera de la firma d’un contracte oficial entre l’Ajuntament i la nova empresa
concessionària de l’edifici, el Mercat del Pla es troba en un bon estat interior (figura 17) tot i que l’exterior
(figura 18) comença a notar el pas del temps i la manca de manteniment.

Figura 17. ANY 2019 – Estat actual interior

Figura 18. ANY 2019 – Estat actual exterior
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MD 3. ANÀLISI DE NECESSITATS
Tot seguit, s’analitzaran tant l’edifici com el seu entorn proper i les necessitats d’ambdós. Mitjançant
aquest anàlisi es pretén arribar a trobar, d’entre diferents noves propostes d’ús, la que més s’adeqüi a les
necessitats reals del barri.

MD 3.1. RELACIÓ AMB L'ENTORN
El Mercat del Pla és un edifici situat en la part alta del centre històric de la ciutat de Lleida, just al peu de
l’accés principal de la Seu Vella. Es troba culminant en el punt més alt de l’eix transversal que marca el
carrer Cavallers, el Pla dels Gramàtics.
El teixit urbà que trobem actualment en aquesta zona és d’una morfologia de transició entre dos tipus
diferents de teixits urbans (figura 19). Per una banda trobem la trama d’origen medieval, a la part baixa
de l’eix del carrer Cavallers, per l’altra, a les cotes més altes trobem la trama moderna, testimoni de
l’evolució i del creixement de la ciutat.

Figura 19. Encontre dels diferents teixits urbans

Les vies d’accés principal al Mercat del Pla són, des del cantó medieval de la ciutat, el carrer Cavallers
juntament amb el seu encreuament amb els carrers Tallada i Pla dels Gramàtics. Des del cantó modern
de la ciutat, és a dir la zona de l’eixample de l’avinguda Prat de la Riba, la via principal d’accés al Mercat
és el carrer Sant Martí.
Aquest eixos principals que envolten l’edifici (figura 20), el transformen en un punt estratègic de la ciutat
degut a que s’aconsegueix que un mateix emplaçament, connecti tant la part alta com la part baixa de la
ciutat a més de vincular tots aquest eixos amb el centre històric i monumental de la ciutat.
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Figura 20. Eixos d’accés principal al Mercat del Pla

L’edifici del Mercat del Pla, degut a la seva historia , està considerat un dels punts d’àmbit turístic amb
més rellevància de la ciutat. A causa d’aquest interès, l’edifici està ben comunitat amb la ciutat ja que, a
més dels vials rodats i l’accés òptim per a vianants, el mercat també està connectat amb els serveis
públics de transport com el tren i l’autobús turístic (figura 21 i 22) així com amb l’autobús urbà de la línia
del centre històric.

Figura 21. Recorregut de l’autobús turístic
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Figura 22.Parada i recorregut del tren turístic

MD 3.2. NECESSITATS DE L’ENTORN
A dia d’avui, tot l’entorn del Mercat del Pla gaudeix de les infraestructures necessàries per a la vida
contemporània actual. La zona està dotada de vials rodats amb zones d’aparcament, vials per a vianants,
places i espais verds, xarxes de subministraments variats (aigua potable, elèctrica, telefonia i gas),
xarxes de sanejament i enllumenat públic.

Pel que fa a les necessitats socials, actualment l’entorn del Mercat del Pla es troba en una situació
marginal. Tot i ser un dels punts estratègics de la ciutat, els factors com ara el pas dels temps, el desús
de tot un seguit d’edificacions i l’àmbit social actual de la zona han fet que, en general, aquest barri de
Lleida sigui una mera zona de pas per anar del punt A al punt B, és a dir, de la part alta de la ciutat
(eixample) a la part baixa (casc antic) de la mateixa.
•

Pas del temps:

El factor del pas del temps ha estat un dels que han condemnat tot el barri del Mercat del Pla i el casc
antic de la ciutat ja que, tot i tenint en compte que una gran part de les edificacions d’ aquesta zona daten
d’abans de 1920 – d’abans inclús de la construcció del propi Mercat – la dificultat per dur a terme
rehabilitacions – ja sigui per l’aspecte econòmic com per l’aspecte topogràfic i d’emplaçament – i el pas
del temps juntament amb la manca de manteniment han fet que molts edificis es trobin en molt mal estat
o inclús en estat ruïnós.
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•

Desús:

El desús de gran part de les edificacions del barri – el mateix Mercat del Pla entre elles – ha fet que tota
la zona perdi interès. Aquest desús, provocat en part pel deteriorament de les edificacions i per la situació
social que viu la zona, promou que es produeixi un fenomen de desarrelament del barri. La gent que hi
viu i s’hi mou assíduament és gent que hi porta tota la vida vivint – en la seva gran majoria gent gran – o
és població immigrant. La resta d’habitants que trobem en el “districte del Mercat del Pla” és gent que
només està puntualment de pas o que visita una de les zones turístiques de Lleida (figura 23).

Figura 23. Esquema de zonificació d’ús del casc antic

•

Àmbit social:

L’àmbit social actual de la zona del casc antic de Lleida és, en general, un tema de controvèrsia. A dia
d’avui, un gran nombre dels habitants d’aquesta zona és gent immigrant, d’ètnies, cultures i religions
diverses degut a la seva necessitat d’habitatge econòmic o inclús d’habitatge social i que, a la zona del
casc antic, és comú de trobar tot i el mal estat d’alguns edificis.
Tot i que pugui semblar que el problema de l’àmbit social de l’entorn del Mercat de Pla sigui la
centralització d’aquest grup social de gent, el problema real radica en la manca de recursos o inclús la
inexistència d’aquests per a la gestió de les necessitats de la gent i del barri en general.
També provoca un àmbit de malestar social el fet que es localitzin en aquesta zona de la ciutat tot un
seguit d’entitats o associacions socials que, tot i fent la seva feina d’ajuda a la gent amb pocs recursos,
no poden controlar el comportament d’aquesta mateixa gent (figura 24).
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1234567-

Hostal Jericó
Agrupa’t
Caritas diocesana de Lleida
Associació anti-sida
Fundació ASPROS
PROSEC
Casa de la Dona

8910111213-

Lleida Jove
Fundació St Ignasi de Loyola
Associació de veïns Jaume
Orfeó Lleidatà
Associació NEREU
Associació FECOLL

Figura 24. Localització de locals socials

Així doncs, les necessitats reals del “districte del Mercat del Pla” estan en estreta relació amb les
necessitats de la gent que hi viu i que hi treballa. Els equipament existents en el barri no són suficients i
els existents no donen abast per a cobrir les necessitats de la població ens els diferents nivells ja sigui
assistencial, administratiu, cultural, esportiu, social, etc.

MD 3.3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
En la redacció d’aquest treball s’han tingut en compte les diferents normatives d’aplicació com:
−

Normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE):
En l’article 2.3 – Àmbit d’aplicació – del CTE es determina l’aplicació d’aquest en les obres
d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació realitzats en edificis existents sempre i quan
les pròpies obres siguin compatibles amb la intervenció i/o amb el grau de protecció de
l’edifici en qüestió.

−

Normativa de la Llei d’Ordenació i de l’Edificació 38/1999 (LOE):
Segons l’article 3.1 – Requisits Bàsics de l’Edificació – de la Llei 38/1999 de l’Ordenació i
l’Edificació, s’ha de complir uns requisits bàsics relatius a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat
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a l’hora de projectar, construir, mantenir i conservar un edifici per tal de garantir la seguretat,
benestar i protecció de les persones i del medi ambient.
Tot i això, segons l’article 2.2b) – Àmbit d’aplicació – d’aquesta mateixa Llei 38/1999, diu que
aquesta Llei serà d’aplicació en obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin
la configuració arquitectònica de l’edifici ja sigui amb caràcter total o parcial, és a dir,
intervencions que afectin a la composició general exterior, la volumetria, el sistema estructural o
que tinguin per objecte canviar l’ús característic de l’edifici.
Segons l’article 2.2c) les obres, totals o parcials, en edificis catalogats o que disposin d’algun
tipus de protecció ambiental o històrico-artística, es regularan a través de la norma legal o
document urbanístic corresponent.
Així doncs, atenent-nos a lo especificat en l’article 2 – àmbit d’aplicació – de la Llei 38/1999, en
aquest treball no és d’obligada aplicació aquesta mateixa llei.).
−

Normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM):
DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent

POUM Lleida (Primera aprovació del 25 d'Abril de 2018)

Classificació del sòl

Sòl urbà consolidat (SUC)

Qualificació del sòl

Equipament públic administratiu-proveïment (Clau SE-3) – (figura 25)

Usos admesos

Protecció

- Edificis i instal·lacions destinades a acollir els serveis de l'administració.
- Instal·lacions i edificis destinats a la producció, emmagatzematge o distribució
d'aliments al consum humà. Mercats.
- Bé cultural d’interès local (BCIL)
- Bé protegit – Element Arquitectònic (EA)
- Nivell 3 – Parcial (Fig.26)

Figura 25. Plànol OR 4.1 de Qualificació del sòl del POUM vigent
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L’edifici esta catalogat en el Catàleg i Pla Especial de Protecció dels Elements d’Interès Històric i
Arquitectònic de Lleida amb el codi 076.EA (codi anterior HA-804). Degut a aquesta catalogació, l’edifici
del Mercat del Pla també està considerat com a un Bé Cultural i d’Interès Local (BCIL) segons la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb les premisses anteriors,
l’edifici està protegit – Nivell 3-parcial – i totes les actuacions que s’hi hagin de realitzar seran sotmeses a
aprovació prèvia per la Comissió Municipal de Patrimoni. S’adjunta com a annex AX1 la fitxa de bé
cultural d’interès local del Mercat del Pla.

Figura 26. Plànol OR 4.2.2 de Filtres de protecció –Patrimoni del POUM vigent

El nivell 3 de protecció parcial s’aplica als elements considerats bens culturals d’interès local (BCIL),
entre d’altres. Nivell de protecció per als béns on interessa preservar i revalorar algun dels seus
elements. Són permeses obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que van originar la
protecció.

Es poden distingir bàsicament dos tipus de protecció Parcial, lligada a la naturalesa del bé:

1) Nivell 3. Parcial. Manteniment de la tipologia.
Aplicable als béns immobles en els quals el valor a conservar és la seva tipologia, entesa com el
conjunt de característiques constructives i arquitectòniques que configuren els trets formals i
funcionals de la construcció.

2) Nivell 3. Parcial. Manteniment de l’essència.
Aplicable als espais oberts en els quals el valor a conservar és la seva essència, entesa com el
conjunt de característiques naturals, paisatgístiques o històriques que possibiliten la percepció d’usos
i fets lligats a la memòria d’una zona o paratge.
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MD 4. CONCLUSIÓ
Després de l’anàlisi dels diferents aspectes relacionats tant amb l’entorn directe com amb el propi edifici
del Mercat del Pla, les conclusions que se n’extreuen són les següents:

El Mercat del Pla és un edifici, d’ençà de la seva construcció, que ha estat pensat per a tenir un ús. Més
concretament, per a tenir un ús que oferís un servei a la població i a la ciutat de Lleida. El pas del temps i
els canvis en la societat a nivell socioeconòmic han fet que paulatinament, l’edifici anés quedant sense ús
i que la població perdés interès en l’edifici tot i la seva historia i la seva rellevància arquitectònica.

Paral·lelament es detecten unes necessitats i unes mancances de la zona relacionada directament amb
el Mercat del Pla. Els veïns majoritaris del barri han anat canviant, ja no són el mateix tipus de persones
que vivien en la zona, i degut a això, les necessitats del barri han anat canviant amb ells i, a dia d’avui,
s’ha fet el mínim imprescindible per a cobrir aquestes noves tipologies de necessitats.

El barri té unes mancances sòcio-culturals i alhora també disposa d’un espai on poder-hi dur a terme un
seguit d’activitats que ajudarien a revaloritzar la zona i disminuir en tant que possible, algunes de les
necessitats existents actuals, ajudant així als veïns del barri del casc antic.

Així doncs, la conclusió a la que s’arriba és que el nou ús que s’hauria de proposar pel Mercat del Pla fos
en relació amb les necessitats actuals de la zona i la gent que l’envolta degut a que seran qui, amb més
probabilitat, en farà un ús més seguit.

MD 5. PROPOSTA D’ÚS
Atesa a la naturalesa de l’emblemàtic edifici del Mercat del Pla s’escull un nou ús per a rehabilitar-lo com
a un espai polivalent dedicat a la dinamització sòcio-cultural de la zona del casc antic de Lleida.
Aquest espai es vol repensar com un espai on hi tinguin cabuda i es puguin dur a terme tot tipus
d’activitats (sense ànim de lucre) que ajudin a dinamitzar i obrir el centre històric de Lleida a la resta de la
ciutat.

Actualment, en el centre històric, es duen a terme un seguit d’activitats que ajuden a promoure el barri i
ajuden a la inclusió i relació sòcio-econòmica de la gent que hi viu. Tot i això, degut a la mancança
d’espais per a realitzar les activitats, en moltes ocasions, aquestes no es poden arribar a dur a terme.
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Una llista d’activitats tipus que actualment es realitzen al centre històric, entre d’altres, són:
−

Masterclass d’activitats.

−

Caminades populars.

−

Exposicions de fotografies / panells.

−

Xerrades concienciatives.

−

Tallers d’activitats/manualitats.

−

Taula rodona / àgora.

−

Jocs sòcio-educatius.

−

Concursos (no lucratius).

−

Tallers musicals / cant.

Per a poder recuperar el Mercat del Pla i aprofitar-ne totes les característiques que l’espai ofereix, es
proposa crear un conjunt de sub-espais on poder realitzar les diferents activitats més recurrents (tallers
musicals, tallers d’arts gràfiques, …) així com tenir un espai obert tipus “Àgora” i/o espai dinàmic on poder
realitzar les activitats amb més participació pública.

Es proposa, a més, un “circuit” i/o espai d’exposició per a les diferents iniciatives que es realitzin al barri
tant per part d’associacions com de particulars.

També es tindran en compte espais de serveis mínims com ara sales higièniques, zones de descans i/o
serveis, oficines, etc. tant per als treballadors/voluntaris/associacions com per als usuaris de l’edifici.

Désirée Seuma Cazeaux – SETEMBRE 2019

26

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MC 1. ESTAT ORIGINAL
Per a la denominació d’estat original, es tindrà en compte l’estat de l’edifici en el moment de la seva
construcció l’any 1922.

MC 1.1. EXTERIOR
El Mercat del Pla es projecta com un edifici aïllat de planta rectangular amb dues façanes principals
orientades una a llevant, quedant en front de l’accés principal del recinte emmurallat de la Seu Vella, i
l’altra a ponent, just al bell mig de l’encreuament entre els eixos vertebradors, formats pel carrer Cavallers
i el carrer Tallada amb la plaça dels Quartels – l’actual plaça dels Gramàtics – com a punt d’unió.

El mercat es construeix sobre les que foren les restes de les antigues casernes militars que anteriorment
hagueren estat la casa del rector de l’antic Estudi General. Com s’ha mencionat anteriorment, es tracta
d’un edifici aïllat de planta rectangular i diàfana amb doble entrada principal, fent-lo així accessible tan
per llevant com per ponent.
Les quatre façanes que el formen, iguals dos a dos entre elles, combinen el mur arrebossat amb el maó
cara vista en tota la part superior. Tant la façana de ponent com la de llevant acullen un gran arc de mig
punt on s’hi situen les portes d’accés a l’edifici. La part inferior de les façanes, la que correspon a la
planta semi-soterrada del mercat, estan realitzades amb maçoneria de pedra.
El desnivell que es crea entre les dues entrades principals – entre el carrer Sant Martí i la plaça dels
Gramàtics – es salva, en l’accés de la plaça, mitjançant unes escales de pedra. A més a més, en la
façana sud-est, originalment també constava un accés amb escales de pedra per a salvar el desnivell
entre carrers i poder accedir a l’edifici.
En les façanes sud-est i nord-oest – les façanes llargues – es disposaren unes marquesines en voladís
que protegien als vianants de les inclemències atmosfèriques.
Les finestres, rectangulars i amb un ritme constant en totes les façanes tenen un seguit de decoracions
ceràmiques a la part superior que les doten d’un estil característic.
La coberta, a dues aigües i amb un lluernari obert que aporta més il·luminació i ventilació natural a
l’edifici, està composta per làmines de xapa metàl·lica de color vermell punt característic que crida
l’atenció sobre el propi edifici.

MC 1.2. INTERIOR
De l’interior original no se’n té gran informació. Es podria especular mitjançant fotografies d’anys
posteriors a la construcció de l’edifici que l’interior d’aquest estava distribuït de manera que les parades
d’aliments estaven ordenades en el perímetre de planta baixa. Al esser una planta diàfana, al centre es
creu que es formaren espais de descans i/o repòs juntament amb alguna altra parada d’aliments.
Pel que fa a la planta semi-soterrada, segons la planimetria original, aquesta estava dividida en espais
els quals es deurien de fer servir com a magatzems i/o càmeres frigorífiques en la seva majoria.
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Els acabats de les façanes interiors es tractaven d’arrebossat pintat en la part superior i alicatat ceràmic
en la part inferior on es trobaven les parades.

En referència a l’estructura que sustenta l’edifici nau, aquesta esta formada per un seguir d’encavallades
d’acer que rítmicament es recolzen sobre els pilars que troben en el perímetre de façana i deixen tot
l’espai lliure. Un cop s’arriba a la planta semi-soterrada, l’estructura es transforma en una sèrie de voltes
que acaben descarregant en un seguit de pilars i murs de pedra.

MC 1.3. SUPERFICIES
A continuació, s’adjunten el quadres de superfícies de l’edifici en l’estat original:

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA SOTERRANI
Espai cultural
Escala d'accés

107,12
8,38

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
PLANTA BAIXA

Sup. útils

Cancell d'entrada 1

10,06

Cancell d'entrada 2

6,27

Espai 1

10,53

Mercat - Espai lliure

625,64

Magatzem

41,63

Zona de parades A

98,61

4,34

Zona de parades B

81,80

Instal·lacions

20,33

Zona de parades C

16,60

Zona de pas

13,53

Munta-Càrregues

4,34

Cambra 1

23,60

Servei 1

3,35

Cambra 2

16,56

Sala higiènica 1

0,69

Cambra 3

15,55

munta-Càrregues

Sala higiènica 2

0,99

TOTAL Sup. útils

261,57

Servei 2

2,96

TOTAL Sup. construïda

328,34

Sala higiènica 3

1,35

Sala higiènica 4

0,93
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MC 2. ESTAT ACTUAL
Per a la denominació d’estat actual, es tindrà en compte l’estat de l’edifici en el moment just desprès del
seu darrer tancament al públic, l’any 2017.

MC 2.1. EXTERIOR
Actualment l’exterior del Mercat del Pla presenta un bon aspecte tot i que el pas del temps, el desús i la
manca d’un manteniment periòdic han fet alguns estralls en l’estat de l’edifici.

L’edifici presenta un seguit de patologies en l’exterior que caldria tenir en compte reparar i evitar-ne la
seva reaparició un cop es tornés a donar ús al Mercat.
Diversos punts de les façanes, tant en la part realitzada amb maçoneria de pedra, com en els elements
de maó cara vista com en les parts de mur arrebossat, es poden observar patologies de diferents nivells
de gravetat i d’origen divers (figura 27 i 28).

Figura 27. Patologies actuals de les façanes del carrer dels Gramàtics

Figura 28. Patologies actuals de les façanes del carrer Universitat

No només les façanes han estat les úniques afectades. El paviment de pedra del voltants i les escales
d’accés des de la plaça dels Gramàtics també consten de patologies d’origen vegetal (figura 29).
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Figura 29. Patologies actuals de les escales d’accés

A primera vista, tant les fusteries com la coberta semblen estar en bon estat de conservació tot i que
s’hauria de realitzar una valoració en profunditat degut a les patologies que s’observen en l’interior de
l’edifici.

MC 2.2. INTERIOR
La distribució de l’interior de l’edifici en l’actualitat difereix força de la de l’estat original. En l’actualitat la
planta baixa del mercat és un espai completament diàfan interromput només per un nucli de serveis situat
en el centre del terç de la plaça dels Gramàtics. Un altre element que apareix en planta baixa és l’element
de les escales que ara connecten aquest nivell amb el nivell soterrani. Aquestes escales es van fer
aprofitant el forat ja existent de l’antic muntacàrregues que connectava ambdues plantes.
Els acabats interiors de la planta baixa es mantenen tots en bon estat. Es tracta d’un revestiment de
lames de fusta de tonalitats grises que compren els casi 3 metres inferiors de la façana interior de tot
l’edifici. Aquest revestiment es realitza per aconseguir una doble pell separada de la façana original per
així poder realitzar el pas d’instal·lacions registrables sense afectar a l’edifici original. En la part superior
al revestiment de fusta es manté l’aspecte original que tenia el mercat, un revestiment amb acabat de
color blanc així com també ho és l’estructura desprès de que hagués estat sanejada. La coberta i les
fusteries, des de la part interior de l’edifici, s’observen en perfecte estat.

La planta soterrani també ha patit un canvi radical respecte a la distribució original. S’aprofita la gran part
de la zona on en un principi es trobaven els magatzems i/o càmeres frigorífiques i es transforma en tot un
nucli d’instal·lacions de tot tipus (elèctrica, aigua, contra incendis, etc.). La resta de l’espai es deixa com a
espai d’ús general. L’acabat es deixa amb un enguixat llis i blanc.

Tot i això, en l’interior de la planta baixa i de la planta soterrani s’observen també un seguit de patologies
degudes al pas del temps i la falta de manteniment continu. Un seguit d’exemples es poden observar a
continuació (figura 30 i 31) com ara l’aparició d’humitats i l’escrostonament de l’acabat superficial en
diversos punts de la planta soterrani.

Désirée Seuma Cazeaux – SETEMBRE 2019

31

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

Figura 30. Patologies actuals en planta baixa

Figura 31. Patologies actuals en planta soterrani

MC 2.3. SUPERFICIES
A continuació, s’adjunten el quadres de superfícies de l’edifici en l’estat actual:
2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA SOTERRANI
Escala d'accés
Espai general d'ús
Previsió sala de residus
Escala d'accés a PB

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA BAIXA

3,89

Cancell d'entrada 1

10,79

172,96

Cancell d'entrada 2

1,33

10,54

Espai general d'ús

6,54

Escala d'accés a PS

Sala d'instal·lació elèctrica

14,23

Serveis masculins

Previsió central tèrmica

22,48

Serveis femenins

Sala d'instal·lacions d'aigua
i contra incendis

26,46

Zona de pas

23,37

Comptadors d'aigua
Comptadors
telecomunicacions

768,11
9,81
11,32
11,29

Pas de serveis

9,88

Zona d'instal·lacions 1

2,18

Zona d'instal·lacions 2

3,35

2,25

TOTAL Sup. útils

828,06

1,40

TOTAL Sup. construïda

910,13

TOTAL Sup. útils

284,12

TOTAL Sup. construïda

328,34
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MC 2.4. ESTRUCTURA
L’estructura del Mercat del Pla, tot i ser un edifici del 1922, no ha patit grans canvis degut a la seva
estabilitat a llarg del pas dels anys.
La planta baixa i la coberta es sustenten gracies a un seguit d’encavallades metàl·liques, en concret 8,
de 25 metres de longitud les quals permeten que la planta de l’edifici quedi completament lliure i diàfana.
En la planta soterrani, l’estructura esta formada per pilars i arcs de fàbrica de maó.
En aquest treball no es realitzaran càlculs estructurals degut a que, en l’última reforma de l’edifici l’any
2014, ja es van realitzar el treballs de manteniment, reforç i millora de tot el sistema estructural.
Aquests treballs es van realitzar per aconseguir l’adaptació del sistema estructural a la normativa actual
vigent i van consistir per una banda, en el reforç de pilars i arcs de planta soterrani mitjançant perfils i
platines metàl·liques adherides als suports mitjançant fixacions químiques i morters especials, i per l’altra,
en el reforç de les encavallades de la planta principal. A més a més, en les encavallades també es va
realitzar un tractament ignífug per aconseguir arribar al grau de protecció al foc REI-30.

MC 2.5. INSTAL·LACIONS
Degut a la pràcticament inexistència d’instal·lacions en l’estat original de l’edifici, en la seva darrera
reforma també es va realitzar l’acondicionament de les xarxes existents i l’execució de les inexistents.

Figura 32. Esquema d’abastiment d’instal·lacions del Mercat del Pla
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La xarxa d’evacuació i sanejament és l’única instal·lació amb la qual comptava l’edifici des de la seva
construcció. Tot i això, aquesta xarxa s’havia quedat obsoleta per la qual cosa es una de les primeres
intervencions que es varen realitzar en l’última reforma del Mercat del Pla. Aquesta xarxa, existent només
en la planta soterrani, es consolida i amplia per abastir la totalitat de l’edifici mitjançant una xarxa
horitzontal soterrada.

Vista la polivalència d’ús que ofereix l’edifici, es va dur a terme l’execució de la resta d’instal·lacions
necessàries per a dotar de serveis mínims el Mercat del Pla.
Aquestes instal·lacions generals contemplen des de la il·luminació general i d’emergència de tot l’edifici,
incloent tot el traçat elèctric amb les seves diferents preses de corrent i una previsió de traçat de
telecomunicacions, fins a la xarxa d’abastiment d’AFS (aigua freda sanitària), el sistema de PCI
(prevenció contra incendis) amb la instal·lació de diferents BIE i dipòsits d’emmagatzemament i reserva
d’aigua, i fins i tot un sistema d’alarma i detecció d’intrusisme.

MC 2.6. ALTRES INTERVENCIONS
En la darrera rehabilitació del mercat, també es varen realitzar altres intervencions específiques per a la
millora de l’edifici. Entre d’altres, es van repicar i sanejar tots els revestiments de ceràmica en l’interior de
l’edifici com ara voltes, pilars i murs de planta soterrani i baixa. Els murs perimetrals de la planta soterrani
també es varen sanejar i se’ls va aplicar un tractament de barrera química per aconseguir l’eliminació de
les humitats existents.

La coberta es millora aplicant un panell metàl·lic amb aïllament intermig sobre corretges galvanitzades i
aquestes sobre les encavallades existents. En coberta també es reparen i aïllen les canals perimetrals i
les baixants pluvials degut a que es trobaven en un estat precari.

Els paviments es van millorar realitzant noves soleres tant a planta baixa com a la soterrani. Aquestes
soleres s’han executat amb cambra d’aire ventilada e impermeabilitzades per a evitar l’aparició
d’humitats. Els paviments de planta soterrani concretament, també s’ha tractat amb tècniques de
dessecació per a evitar l’aparició d’humitats per capil·laritat.

Finalment, els altres elements principals que es varen veure afectats van ser la majoria de les fusteries
de l’edifici.
En el luernari de la coberta es van substituir els finestrals fixes existents per uns altres amb apertura
motoritzada per a afavorir el control de la ventilació natural. La resta de fusteries de façana també es
varen substituir per elements similars però d’alumini amb ruptura de pont tèrmic.
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MC 3. ESTAT INTERVENCIÓ
Com a denominació d’estat d’intervenció, es tindrà en compte l’estat resultant de la proposta d’intervenció
duta a terme en el present treball.

MC 3.1. EXTERIOR
La proposta d’intervenció d’aquest treball no planteja fer cap mena de modificació ni d’intervenció en la
part exterior de l’edifici del Mercat del Pla més enllà de la rehabilitació i restauració de les patologies
existents i actuals. Aquestes patologies s’han catalogat en l’annex AX2 d’aquest treball.

MC 3.2. INTERIOR
La proposta d’intervenció en l’interior de l’edifici del mercat es realitza mitjançant la creació d’un seguit de
volums que oferiran als usuaris uns espais per a poder dur a terme les activitats plantejades.

Abans d’aprofundir directament en la intervenció i en la generació d’espais, s’hauran de tenir en compte
un seguit de factors.
En una primera instancia, la intervenció de l’interior començarà per una revisió i millora del seu estat
actual. S’eliminaran les patologies interiors com ara humitats i floridures i se n’evitarà la seva reaparició
mitjançant els tractament pertinents. A continuació, es revisaran totes les instal·lacions existents,
comprovant el seu correcte funcionament i, en cas necessari, se’n faran les reparacions pertinents. Es
tindran en compte totes les fusteries per a comprovar-ne el seu bon estat i la seva estanqueïtat envers
l’espai interior de l’edifici. Finalment, es revisaran els acabats interiors fent-los-hi les intervencions
pertinents com ara reposició de lames de fusta del revestiment de façana, l’acabat de pintura tant de la
part superior de la façana interior com de la planta soterrani, etc.

En el moment de pensar els nous espais on hi tindran cabuda les diferents activitats que es duran a
terme en el mercat, es té en ment el factor d’integració que es busca aconseguir amb el nou ús proposat
per al Mercat del Pla. Aquest factor d’integració busca la col·laboració entre diferents elements sense
modificar en excés els ja existents. Així doncs, es pensa en una creació i distribució d’espais mitjançant
els elements modulars prefabricats.
Aquest mòduls prefabricats aconsegueixen aportar, amb la mínima intervenció constructiva envers
l’edifici, una solució de cara a la generació d’espais molt amplia. Actualment en el mercat de la
construcció existeixen diferents tipologies de solucions prefabricades i modulars com les que es poden
observar tot seguit (figura 32).
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a) Contenidor marítim

b) Mòdul tipus Sandwich

c) Prefabricats de fusta
Figura 33. Tipologies de solucions prefabricades i modulars

D’entre aquestes tipologies i per motius com ara el tipus de modulació, la varietat de materials i acabats i
la possibilitat d’arribar a l’element unitari mínim que permet muntar i desmuntar els mòduls sense haver
de intervenir en l’edifici del mercat, s’ha pres la decisió de realitzar la configuració dels diferents espais
del mercat a partir de la tipologia de mòdul prefabricat de panell Sandwich bàsic de mesures
aproximades de 2,30 x 2,20 x 2,60 metres (llargària x amplada x alçada).
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A través d’aquest mòdul bàsic s’aconsegueix la configuració de diferents espais que a la seva vegada
aportaran diferents característiques als subespais que es crearan.

A continuació es pot observar la composició bàsica d’un mòdul del tipus Sandwich(figura 33).

Figura 34. Despiece i muntatge d’un mòdul prefabricat

Així doncs, aquesta tipologia de construcció ofereix una amplia gama de solucions sempre adaptant-se a
les necessitats de l’usuari/projectista i a les especificacions tècniques requerides.

Aquesta tipologia d’element espacial esta format, com s’explicarà més endavant, per diverses parts com
són una estructura portant, tant l’esquelet del mòdul com la base i la coberta, un elements de tancament
amb possibilitat de diverses configuracions i els elements d’instal·lacions.
Els elements de tancament, essencialment, estan formats per panells Sandwich amb un nucli d’aïllament
de llana de roca envoltat per xapes d’acer galvanitzat. Aquests elements de tancament es poden
configurar amb altres elements com són portes, finestres, finestrals, etc. L’acabat estàndard del mòdul és
la xapa d’acer galvanitzada i lacada en color blanc. Tot i això, els proveïdors d’aquest tipus de sistema
constructiu ofereixen una amplia gama d’acabats (figura 34) com són el acabat en xapa lacat en diversos
colors, l’aplacat de fusta, els vinils, etc.
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Figura 35. Tipologies d’acabats dels mòduls prefabricats

L’assemblatge d’aquests mòduls es realitza per personal coneixedor dels sistema. Les peces que
conformaran la unitat són instal·lades i assemblades paulatinament fins a tenir la totalitat del mòdul
(figura 35) mitjançant sistemes d’encaixos preparats amb anterioritat en tots els elements i amb diferents
tipologies de cargols.
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Figura 36. Seqüencia de muntatge

MC 3.3. DISTRIBUCIÓ
La distribució que es proposa per al nou ús d’integració sociocultural del mercat es presenta de la forma
menys invasiva possible per l’edifici. Per aquest motiu s’ha triat aquest sistema constructiu i com a
referència tant en dimensions com en configuracions, s’han fet servir els models de l’empresa ALCO
(figura 36).

Figura 37. Esquema de dimensions dels models de mòduls
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En la planta soterrani (figura 37), s’aprofita la pròpia configuració de l’espai per a tenir una divisió d’espais
arquitectònicament diàfana gràcies a la estructura d’arcs que ofereix aquesta planta. Així doncs, es
destina dos terços de l’espai de la planta soterrani a l’activitat esportiva. Naturalment, aquest tipus
d’activitat comporta la necessitat d’uns espais higiènics de serveis, dutxes i vestidors els quals s’habiliten
també en la mateix planta soterrani aprofitant un dels anteriors espais del nucli d’instal·lacions que
quedava reservat per a possibles instal·lacions futures. La resta de la planta es manté igual degut a que
el nucli d’instal·lacions no necessita cap tipus de modificació.

Figura 38. Esquema distribució – Planta Soterrani

En la planta principal, la baixa (figura 38), és on s’hi trobaran la gran majoria de les activitats necessàries
i que configuren el nou ús del Mercat del Pla.
Aprofitant la ja existent distribució d’instal·lacions, tant d’aigua potable com la de sanejament, es decideix
col·locar els mòduls higiènics i sanitaris, tant el masculí, el femení com els accessibles, a banda i banda
de l’accés principal del mercat, és a dir, per la porta d’accés del carrer Sant Matí. Aquests espais estaran
formats cadascun per dos mòduls model B10. Aquest mateix model de mòdul, B10, també es l’utilitzat per
a realitzar un espai d’emmagatzemament polivalent segons les necessitats vives del nou ús de l’edifici.

Els espais tant de formació com de música estaran ambdós formats per dos mòduls model B15. Aquest
mòduls es decideix configurar-los amb dues portes d’accés cadascun. El mòdul de formació gaudirà de
zones envitrallades per a la bona relació visual entre l’exterior i l’interior així com per a que pugui
aprofitar-se de la llum natural que ofereix l’edifici. Per una altra banda, el mòdul d’espai acústic comptarà
només amb una apertura de vidre amb aïllament suficient per a evitar que el so pugui interferir en excés
amb els altres espais. Aquest mòdul en particular, tindrà un acabat per exterior d’aplacat de fusta per
aconseguir l’absorció del so de l’interior i en l’interior amb un aplacat d’elements fono-absorvents.
Els espais d’arts gràfiques i de tecnologia estaran formats pel model B20 i amb dos mòduls cada espai.
Aquests espais també disposaran de dues portes d’accés cadascun i de zones envitrallades per
aconseguir que els espais interiors tinguin una sensació d’amplitud.
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Paral·lelament als espais generats pròpiament pels mòduls, aquests mateixos generen uns subespais els
quals també s’aprofiten per a realitzar diferents activitats.
L’espai central del mercat, el qual recuperarà la seva font històrica i en el seu emplaçament original, és
on es formarà un espai dinàmic d’àgora i/o reunió. Aquest espai dinàmic serà el centre de l’activitat de
mercat. Contiguament a aquest espai, a l’altra banda de la font, es genera una zona pensada per a
realitzar les exposicions fetes pels propis membres de la comunitat i del barri.
També es generaran uns petits espais de descans i de relació per a fomentar la interacció entre els
usuaris de l’edifici.

Figura 39. Esquema distribució – Planta Baixa

Donada la necessitat d’uns espais administratius per a portar a bon terme la gestió de l’edifici, es decideix
crear un “nou nivell” apilant dos parells de mòduls model B10 sobre alguns dels mòduls ja existents.
Aquests mòduls de planta primera (figura 39) seran els destinats a despatxos i zones administratives
diverses.

Figura 40. Esquema distribució – Planta Primera
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La naturalesa canviant de l’ús fa que aquesta distribució no sigui definitiva, la distribució i els mòduls que
la formen podran anar canviat si les necessitats així ho exigeixen. Així doncs, per a realitzar canvis en la
configuració de la distribució actual, farà falta maquinària elevadora de dimensions reduïdes que pugui
entrar per l’accés principal del carrer Sant Martí i que alhora pugui suportar el pes dels mòduls.
Aquests canvis es podrien realitzar amb una màquina elevadora de màstil ref. ME445 de la casa Manitou
(veure annex AX 7).

MC 3.4. SUPERFICIES
A continuació, s’adjunten el quadres de superfícies de l’edifici en l’estat d’intervenció:

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA SOTERRANI
Escala d'accés
Previsió sala de residus

3,89
10,54

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA BAIXA
Cancell d'entrada 1

10,79

Zona de transit 1

75,21

Escala d'accés a PB

6,54

Cancell d'entrada 2

Sala d'inst. elèctrica

14,23

Zona de transit 2

Zona de pas

23,37

Escala d'accés a PS

1,33
63,61
9,81

Comptadors d'aigua

2,25

Serveis masculins

22,18

Comptadors telecom.

1,40

Serveis femenins

22,18

176,43

Zona de descans 1

22,28

Vestuaris femenins

11,82

Zona de descans 2

15,00

Vestuaris masculins

11,82

Zona vending 1

10,22

TOTAL Sup. útils

262,29

Zona vending 2

10,22

TOTAL Sup. construïda

328,34

Zona emmagatzematge

11,13

Zona dinàmica - Àgora

253,58

Zona d'exposició

163,93

Espai de formació

30,73

Espai general esportiu

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (m )
Sup. útils
PLANTA PRIMERA
Despatx 1

7,92

Espai tecnològic

41,37

Despatx 2

7,18

Espai d'arts gràfiques

41,37

Despatx 3

7,18

Espai de música

30,73

Despatx 4

7,18

TOTAL Sup. útils

835,67

Despatx 5

7,18

TOTAL Sup. construïda

910,13

Zona d'espera

4,28

Zona de transit

3,81

Sala de reunions

16,10

TOTAL Sup. útils

60,83

TOTAL Sup. construïda

62,28
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MC 3.5. ESTRUCTURA
Com s’ha explicat anteriorment (apartat MC 2.4.) aquesta fase de rehabilitació i/o intervenció amb un nou
ús no afectarà a la estructura de l’edifici. En l’actualitat, l’estructura del Mercat del Pla presenta un bon
estat de conservació pel qual es troba oportú no intervenir-hi.

Pel que fa als mòduls prefabricats, aquests estan formats per una estructura auto-portant a base de
perfils metàl·lics. Concretament, l’estructura és un conjunt de perfils UPN-140, pilars portants revestits de
xapa plegada i travessers metàl·lics de secció quadrada. La base de l’estructura es conforma amb més
perfils metàl·lics de secció quadrada sobre els quals s’instal·la un tauler fenòlic. La part de coberta, sobre
els travessers, s’hi instal·la l’aïllament pertinent de llana de roca i finalment la xapa d’acer ondulat.
Tots els elements metàl·lics de l’estructura són d’acer galvanitzat i tenen un acabat estàndard lacat.

MC 3.6. INSTAL·LACIONS
A més de la intervenció en la creació de nous espais, es realitza una petita adaptació en les instal·lacions
actuals per a poder abastir la nova configuració de necessitats.
La modificació més significativa que es du a terme és la referent a la instal·lació d’una caldera per a
poder tenir un subministrament mínim d’ACS (aigua calenta sanitària). Degut a la impossibilitat d’instal·lar
plaques solars per la condició de BCIL de l’edifici, s’opta per instal·lar una caldera elèctrica que podrà
abastir els vestidors situats en la planta soterrani. A més, es realitza la previsió d’uns muntants d’ACS per
a la planta principal de l’edifici.

Els mòduls prefabricats tipus panell Sandwich ja venen preparats amb una instal·lació prèvia tan
d’enllumenat com de preses d’electricitat o inclús amb les preses d’AFS i ACS i les sortides pel sistema
d’evacuació i sanejament en cas de tractar-se de mòduls de serveis. Així doncs i com es contempla la
possibilitat de que els mòduls pateixin modificacions i/o desplaçaments al llarg de la seva vida dins del
mercat, s’opta per adaptar la col·locació d’aquests tenint en compte les seves necessitats i el que ens
ofereix l’edifici. És a dir, les instal·lacions de serveis, en el cas actual, s’ha col·locat en un punt on ja hi ha
un tram de les xarxes tan de sanejament com d’AFS existents. La resta de mòduls, al només tenir la
necessitats de connexió elèctrica, s’aprofiten els diferents punts de presa de llum dispersos per tota la
planta de l’edifici.
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AX 1. FITXA DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL – MERCAT DEL PLA
S’adjunta a continuació, la fitxa de catalogació com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de l’edifici
conegut com a Mercat del Pla. Aquesta fitxa ha estat extreta del catàleg de bens BCIL del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida (POUM).
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

AX 2. CATALOGACIÓ DE PATOLOGIES EXTERIORS
En aquest annex s’ha realitzat una catalogació fotogràfica de les patologies que presenta actualment el
Mercat del Pla en el seu entorn exterior.

ANNEX AX2 – PATOLOGIES
Alçat Sant Martí

01

Alçat Plaça dels Gramàtics

02

Alçat Carrer Universitat

03

Alçat Carrer Gramàtics

04

Désirée Seuma Cazeaux – SETEMBRE 2019
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

AX 3. GALERIA FOTOGRÀFICA
En aquest annex s’ha fet un recull fotogràfic de l’edifici del Mercat del Pla al llarg del temps. Les
fotografies que apareixen en aquesta galeria són tant imatges d’arxiu com imatges actuals fetes durant la
redacció d’aquest treball.

ANNEX AX3 – GALERIA FOTOGRÀFICA
Imatges d’arxiu

01

Imatges actuals

02

Désirée Seuma Cazeaux – SETEMBRE 2019
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

AX 4. MODEL 3D DEL MERCAT DEL PLA

Figura 41. Vista del model 3D – C/Sant Mart – C/Plaça dels Gramàtics

Figura 42. Vista del model 3D – C/Sant Mart – C/Universitat

Désirée Seuma Cazeaux – SETEMBRE 2019
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

Figura 43. Vista del model 3D – Plaça dels Gramàtics – C/Plaça dels Gramàtics

Figura 44. Vista del model 3D – C/Plaça dels Gramàtics – C/Universitat
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

AX 5. CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGÈTICA – ESTAT ACTUAL
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio
Provincia
Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

Mercat del Pla
C/Sant Marti nº10
Lérida
Lleida
D3
(construcción

/

Código Postal
Comunidad Autónoma
Año construcción

25004
Cataluña
1920

CTE 2013
2001701CG0120A0001MY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
○ Edificio completo
● Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Desiree Seuma Cazeaux
Razón social
****
Domicilio
****
Municipio
Lleida
Provincia
Lleida
e-mail:
****
Titulación habilitante según normativa vigente
****
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

NIF(NIE)
NIF

.999999
.999999

Código Postal
Comunidad Autónoma
Teléfono

25008
Cataluña
****

CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 161.6

A

< 40.8

B

161.6-262.7
262.7-404.1
404.1-525.4
525.4-646.6
646.6-808.2
≥ 808.2

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

40.8-66.3

C

368.8 C

D

B

66.3-102.0
102.0-132.6

E

132.6-163.2

F

163.2-204.0

G

≥ 204.0

C

76.7 C

D
E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 27/08/2019

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

27/08/2019
2001701CG0120A0001MY
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

1085.7

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Cubierta

Cubierta

876.3

2.70

Estimadas

Façana SO

Fachada

289.87

1.69

Estimadas

Façana SE

Fachada

426.22

1.69

Estimadas

Façana NO

Fachada

426.22

1.69

Estimadas

Façana NE

Nombre

Fachada

222.77

1.69

Estimadas

Suelo PB

Suelo

932.0

0.39

Estimadas

Suelo PS

Suelo

319.9

0.56

Estimadas

Huecos y lucernarios
Nombre
Lluernaris

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Lucernario

9.7

3.78

0.37

Estimado

Estimado

F01

Hueco

63.74

2.22

0.51

Estimado

Estimado

F02

Hueco

5.04

2.22

0.51

Estimado

Estimado

F04

Hueco

5.04

2.22

0.29

Estimado

Estimado

F03

Hueco

63.74

2.22

0.29

Estimado

Estimado

F05

Hueco

15.94

2.22

0.29

Estimado

Estimado

F06

Hueco

8.28

2.22

0.29

Estimado

Estimado

F09

Hueco

8.28

2.22

0.51

Estimado

Estimado

F07

Hueco

5.31

2.22

0.29

Estimado

Estimado

F010

Hueco

5.31

2.22

0.51

Estimado

Estimado

Fecha
Ref. Catastral

27/08/2019
2001701CG0120A0001MY
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Nombre
F08

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco

15.94

2.22

0.51

Estimado

Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

TOTALES

Calefacción

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración
Nombre

Tipo

TOTALES

Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Nombre
Equipo ACS
TOTALES

1000.0

Tipo

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera Estándar

300

75.7

Gas Natural

Estimado

ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [m²]

Perfil de uso

1085.7

Intensidad Media - 12h

Edificio

Fecha
Ref. Catastral

27/08/2019
2001701CG0120A0001MY
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

D3

Uso

Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL
< 40.8

INDICADORES PARCIALES

A

40.8-66.3

CALEFACCIÓN

B
C

66.3-102.0

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

76.7 C

D

102.0-132.6

E

132.6-163.2

ACS

C

65.27

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

G

6.05

F

163.2-204.0

REFRIGERACIÓN

G

≥ 204.0

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

ILUMINACIÓN

D

5.43

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

-

0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

5.43
71.32

5895.87
77429.42

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 161.6

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCIÓN

B

ACS

161.6-262.7
262.7-404.1

C

368.8 C

D

404.1-525.4

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

E

525.4-646.6

C

308.21

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

F

28.57

F

646.6-808.2

REFRIGERACIÓN

G

≥ 808.2

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
32.06

ILUMINACIÓN

D

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

-

0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 84.4

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

84.4-137.2

< 10.7

B

137.2-211.1
211.1-274.4
274.4-337.8
337.8-422.2

C

17.4-26.8

D

238.3 D

E

26.8-34.8
34.8-42.9

F

42.9-53.6

G

≥ 422.2

A

10.7-17.4

≥ 53.6

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

B
C
D

32.8 D

E
F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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Ref. Catastral

27/08/2019
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
OP_MILLORA_1
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m² año]
[kgCO2/ m² año]
< 161.6

A

< 40.8

B

161.6-262.7
262.7-404.1

A
B

40.8-66.3

C

320.7 C

D

404.1-525.4

E

132.6-163.2

F

646.6-808.2

66.7 C

D

102.0-132.6

E

525.4-646.6

C

66.3-102.0

G

≥ 808.2

F

163.2-204.0

G

≥ 204.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
[kWh/m² año]

A

< 84.4

84.4-137.2

< 10.7

B

137.2-211.1

A

10.7-17.4

C

203.8 C

D

211.1-274.4

29.1 D

E
F

42.9-53.6

G

≥ 422.2

D

34.8-42.9

F

337.8-422.2

C

26.8-34.8

E

274.4-337.8

B

17.4-26.8

G

≥ 53.6

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

221.57

14.5%

Refrigeración
Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

14.57

11.2%

ACS

Iluminación

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

24.01

0.0%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situación
original

0.00

-%

260.14

13.1%

Consumo Energía
primaria no renovable
[kWh/m² año]

263.6
6

C

14.5%

28.47

C

11.2%

28.57

F

0.0%

0.00

-

-%

320.7
0

C

13.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

55.83

B

14.5%

4.82

C

11.2%

6.05

G

0.0%

0.00

-

-%

66.71

C

13.1%

Demanda [kWh/m² año]

203.8
4

C

14.5%

29.14

D

11.2%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés

Fecha
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

27/08/2019

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Fecha
Ref. Catastral

27/08/2019
2001701CG0120A0001MY
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
TFG - RECUPERACIÓ DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ MITJANÇANT LA SEVA
INTERVENCIÓ INTERIOR

AX 6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Donada la naturalesa canviant i de caire social no lucratiu del nou ús del Mercat del Pla, no es creu
adequat realitzar un anàlisi en profunditat dels amidaments i pressupost que aquest canvi d’ús
comportaria. Tot i això, si es creu necessari realitzar una valoració econòmica de caire orientatiu per a
tenir en compte la inversió (pública, privada o subvencionada) que faria falta per implantar el nou ús en
l’edifici.

La valoració es du a terme basant-nos en el pressupost per tipologia de mòdul que s’implantaria en
l’edifici tenint-ne en compte la relació següent:

-

2

Mòdul B20 (≈18,7m ): seran els utilitzats per a la implantació dels espais de tecnologies i d’arts
gràfiques. Ambdós d’aquests espais estaran formats per dos mòduls B20.

-

2

Mòdul B15 (≈14,1m ): seran els que donin cabuda als espais de música i de formació. Novament,
ambdós estaran formats per dos mòduls B15.

-

2

Mòdul B10 (≈9,36m ): el model B10, degut a les seves dimensions més reduïdes serà el més utilitzat.
La zona administrativa de despatxos, els de sanitaris i el magatzem estaran implantats amb aquest
model de mòdul. Els dos volums de despatxos estaran formats ambdós per dos models B10 igual
que els volums de serveis sanitaris. Finalment, l’espai d’emmagatzematge estarà constituït per una
sola unitat de mòdul B10.

Un cop analitzats els elements necessaris que conformaran els nous espais del mercat, es realitza una
aproximació del seu cost econòmic tenint en compte el preu de venta d’aquests mòduls en el mercat.

Model

Cost unitari (€/ud)

Unitats

Cost total (€)

B10

3.116 €

9

28.044 €

B15

3.918 €

4

15.672 €

B20

5.319 €

4

21.276 €

Cost total mòduls (€)

64.992 €

Aquest cost inclouria les unitats corresponents a la relació exposada en la taula anterior i amb models
estàndard, és a dir, amb les característiques i acabats bàsics. En el cas de suscitar la modificació dels
models bàsics, com seria el cas de la caracterització que es busca per als nous espais que es projecten
en el Mercat del Pla, aquest cost es veuria augmentat considerablement.

En el mercat actual, també existeix la possibilitat de subscriure un lloguer per aquest tipus d’elements
constructius tot i que la caracterització i personalització dels mòduls es veu més limitada. Tot i això, i
seguint la mateix relació d’unitats exposada anteriorment, la valoració econòmica de lloguer de mòduls
seria la següent:
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Model

Cost unitari
(€·ud/mes)

Unitats

Cost total
(€/mes)

B10

81,53 €/mes

5

407,65 €/mes

B10*

108,53 €/mes

4

434,12 €/mes

B15

90,21 €/mes

4

360,84 €/mes

B20

150,04 €/mes

4

600,16 €/mes

Cost total mòduls (€)

1.802,77 €/mes

Aquest preus inclouen el lloguer dels mòduls durant el període mínim d’un mes natural i no inclourien ni
els impostos (IVA), ni les taxes de transport, ni el valor de les fiances dels propis mòduls.

Es pot arribar a la conclusió doncs, que segons la tipologia de vida útil que se li establis al nou ús del
Mercat del Pla, es podria contemplar una u altra opció econòmica.
Seguint els preus de les dues opcions de valoracions, si es decidís comprar els mòduls, aquests estarien
amortitzats en un termini d’aproximadament 3 anys que seria l’equivalent a tenir-los llogats durant aquest
mateix període de temps.

Paral·lelament, s’ha de tenir en compte que en aquestes valoracions econòmiques només s’inclou allò
relacionat directament amb els mòduls prefabricats. S’ha de tenir en compte també, el cost que
comportaria l’adequació de l’estat general de l’edifici, el de les instal·lacions i la reforma de l’espai de
planta soterrani en zona esportiva i les seves respectives zones de vestidors. A més, també s’hauria de
tenir constància del valor del mobiliari necessari per a fer l’edifici operatiu de nou.
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AX 7. FITXES TÈCNIQUES
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