
 
 

TALLERS D’IDEES PER A L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA  
Taller núm. 1: Abast i contingut de l’Ordenança del paisatge 
 
Data: Dimarts, 8 de març de 2016 
Lloc: Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol | Carrer La Palma, 12.  Lleida 
Hora: 18:30h – 21:00h 
 

PRESENTACIÓ 
 
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, organitza 
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 el document definitiu. 
 
Cadascun dels 3 tallers estarà dedicat a una temàtica específica, de manera que el primer, el que ens 
ocupa, tindrà com a objectiu definir l’abast i contingut de l’Ordenança del paisatge, el segon estarà 
dedicat al paisatge de la ciutat, i el tercer, i últim, se centrarà en el paisatge més obert. 
 
Prèviament a la realització dels tallers, l’Ajuntament de Lleida ha elaborat un document de treball que 
s’adjunta com a document base, per poder reflexionar sobre algunes de les qüestions que en els 
debats es puguin plantejar. 
 
Debatrem sobre els objectius, l’àmbit d’actuació i les determinacions que ha d’abastar una ordenança 
del paisatge, per assolir una regulació idònia i integrada en el paisatge i l’entorn proper. 
 
L’Ordenança, en aquest context, se situa com un recurs limitat d’intervenció en el paisatge urbà i 
rural, complementant l’ordenament urbanístic i les ordenances pròpies de l’edificació per tal de regular 
aquells elements concrets que intervenen d’una manera molt directa en la percepció del paisatge i 
que en resulten especialment característics en el nostre territori i les nostres ciutats. 
 
Així, el document de treball introdueix un àmbit d’aplicació respecte del sòl urbà, fent-se necessària 
una reflexió respecte l’abast que l’Ordenança ha de tenir en altres possibles àmbits d’interès. Caldria 
plantejar també la necessitat o no de definir àrees de major protecció, com una Àrea de protecció 
paisatgística en la part central de la ciutat o en d’altres àmbits, per tal d’aconseguir una progressiva 
millora de la seva imatge. 
 

PROGRAMA DEL TALLER 
 

18.30h Acreditacions i benvinguda als participants  

18.40h Contextualització del debat: moment actual de l’elaboració de l’Ordenança de Paisatge i reflexions prèvies 
sobre l’abast i el contingut d’aquesta. 

18.55h Funcionament del taller: objectius i metodologia de debat 

19.00h Debats simultanis: es formen 3 grups, i cada grup tracta els tres temes en què s’estructura la sessió 

20.30h Posada en comú: síntesi de les aportacions i consensos detectats, a càrrec dels dinamitzadors de cada grup 

20.45h Tancament de la sessió  

 

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ 
 
Web del Paisatge de Lleida: http://paisatge.paeria.cat 
Dubtes i consultes: paisatge@paeria.cat 


