
 
 

TALLERS D’IDEES PER A L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL 

PAISATGE DE LLEIDA 
 
Documents previs al debat 
 
Taller núm. 3: EL PAISATGE OBERT DEL NOSTRE TERRITORI. 
Dimarts, 29 de març de 2016 
 
El moment inicial en el que es troba el procés d’elaboració de la nova Ordenança del 
paisatge de Lleida requereix d’una reflexió profunda sobre el seu contingut. Per aquest 
motiu, la Paeria ha organitzat 3 Tallers de participació que tenen per objectiu donar veu a 
agents professionals, econòmics i socials per tal de recollir les seves idees sobre com 
concretar-les en el document definitiu. 
 
Cadascun dels 3 Tallers estarà dedicat a una temàtica específica, de manera que el que ens 
ocupa, tindrà com a objectiu definir la regulació dels elements del paisatge obert del 
nostre territori. 
 
Debatrem sobre els elements i les determinacions que ha d’abastar una ordenança del 
paisatge en el sentit més ampli, per assolir una regulació idònia i integrada d’aquests 
elements de caràcter rural que integren el paisatge. 
 
0. Introducció a la temàtica 
En el primer taller, realitzat el passat 8 de març, es va debatre sobre els aspectes generals 
que ha de contenir una ordenança del paisatge de Lleida, els seus objectius, criteris i abast, 
però també es van realitzar una sèrie d’aportacions sobre els elements que cal regular en 
relació a la configuració de la ciutat i dels espais oberts. 
 
El Taller que avui ens ocupa, tractarà sobre aquests elements que integren i configuren des 
del punt de vista paisatgístic els espais oberts i com la nova ordenança ha d’establir la seva 
regulació específica, per determinar de manera més directa com incideixen en la percepció 
del paisatge que configura el nostre territori. 
 
Fruït dels debats del primer Taller, s’ha elaborat un nou llistat dels possibles elements a 
regular per l’ordenança, d’acord a les aportacions realitzades pels assistents. Podeu 
conèixer aquest llistat d’elements que forma part de l’acta parcial del primer Taller. 
 
En desenvolupament, doncs, dels continguts del primer Taller i d’acord a les aportacions 
realitzades, us proposem organitzar el debat sobre els elements dels espais oberts, que ha 
de regular l’Ordenança, en tres subtemes de treball. 
 
1. Subtema de debat 1: Elements, construccions i instal·lacions propis de l’activitat 
agrícola. 
En un primer moment, es fa necessari reflexionar sobre els elements construïts de les 
activitats que són pròpies de l’activitat agrícola i ramadera, i com regular els aspectes 
formals de tots els elements que el configuren, com els magatzems, els habitatges, els 
coberts, les edificacions ramaderes, els hivernacles... quins cal regular i quines han de ser 
les determinacions adients respecte de la imatge que volem per al nostre territori. 
 
Cal dir, que aquest va estar l’aspecte en els que els assistents al primer taller van coincidir 
més respecte de la seva importància i incidència en el paisatge que ens envolta. 
 



 
 

En un segon terme, també serà necessari establir unes determinacions adequades per 
aquelles actuacions pròpies o associades a l’activitat rural, com les basses de reg, 
proteccions de les plantacions, els elements associats als sistemes de reg, anivellaments de 
terrenys, marges de conreus, tanques, delimitacions i afitament de finques.... per tal que es 
garanteixi una integració d’aquests elements en el paisatge del nostre entorn rural. 
 
I finalment, d’acord a les aportacions realitzades en el primer taller, es fa necessari regular 
els camins, respecte de la seva pavimentació, dimensió, secció, marges... que incideixen de 
manera molt important en la imatge del nostre entorn rural. 
 
2. Subtema de debat 2: Elements i activitats no vinculats directament a l’activitat 
agrícola.  
Més enllà de les activitats del sector agrícola, en el nostre territori també es produeixen 
activitats que són pròpies del sòl no urbanitzable i que tenen un impacte paisatgístic 
rellevant, com son les activitats d’extracció d’àrids i les explotacions de pedreres, per tant es 
fa necessària una reflexió profunda sobre l’impacte que tenen aquestes activitats i com 
l’ordenança hi pot incidir. 
 
En els grups de debat es va fer palesa una gran preocupació pels espais erms i, en general, 
per totes aquelles finques agràries abandonades, o amb usos impropis i que produeixen un 
gran impacte negatiu sobre el paisatge, com podrien ser els dipòsits de materials (ferros 
vells, bidons, etc.), contenidors i dipòsits de residus. En aquest taller es pot aprofundir en la 
possibilitat que ens ofereix la ordenança, a través de la seva regulació, per reduir el seu 
impacte negatiu en el paisatge. 
 
Una consideració i reflexió especial necessiten les instal·lacions d’infraestructures de 
comunicacions i de serveis, en general, per tal de fer compatible la seva existència amb el 
manteniment i la no fragmentació del paisatge i del territori. 
 
En una línia similar serà necessari el debat al voltant de les altres construccions singulars, ja 
siguin els circuits de motos i cotxes, les edificacions de gran dimensió, els equipaments a 
l’aire lliure, etc...  
 
I finalment, cal fer menció als senyals i rètols indicatius de camins, vials públics, torres, 
equipaments, patrimoni, etc..., i la importància que aquests tenen en el paisatge. 
 
3. Subtema de debat 3: Àrees rurals i naturals que requereixen una regulació 
paisatgística especial. 
Cal plantejar un tercer àmbit d’actuació corresponent a àrees rurals que, ja sigui per la seva 
visibilitat, la seva fragilitat o el seu interès, requereixen d’una regulació i un tractament 
paisatgístic especial o més acurat. 
 
D’acord a les aportacions realitzades pels tres grups de treball del primer Taller, s’aposta per 
la realització d’estudis previs, amb que incorpori el treball de camp, sobre diferents àrees 
específiques com el Parc de la Mitjana, els espais de transició entre l’espai agrícola, l’horta i 
la ciutat; el Tossal de la Moredilla, l’espai fluvial del Segre i les pedreres de la partida 
Vinatesa. 
 
La realització d’aquests estudis comportaria la regulació específica d’aquests àmbits per 
garantir la preservació del valors paisatgístics i la correcta incidència de les noves 
actuacions en el paisatge obert. 
 



 
 

Més enllà d’aquests àmbits d’actuació, us proposem debatre si cal plantejar tractaments 
diferencials dels elements que formin part de les unitats de paisatge identificades en el 
Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2008) i si l’Ordenança hauria d’establir unes 
condicions específiques en la regulació de les unitats del paisatge, per tal de desenvolupar i 
concretar més els objectius, els criteris i es directrius establerts en el Catàleg. 


