
La Paeria treu a licitació la 2a fase del Mercat de l Pla 

Data de publicació: 22/7/2011 

Es tracta de dos projectes amb un import de 425.000  € que consisteixen 
bàsicament en l’adequació interior de l’equipament per convertir-lo en l’espai 
de venda de referència de productes autòctons 

 

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, ha tret a licitació la segona fase del 
Mercat del Pla, amb un import total de 425.000 € i un termini d’execució de 6 mesos. Aquesta actuació 
consisteix bàsicament el condicionament de l’interior de l’equipament amb deu parades de venda, amb un 
superfície de 220 m2, de productes agroalimentaris lleidatans amb denominació d’origen i un bar-
restaurant d’uns 250 m2 per a l’elaboració d’especialitats culinàries relacionades amb els productes 
autòctons. 

Tot plegat per recuperar aquest edifici modernista, que és de l’arquitecte Morera i Gatell i que data del 
1922. L’equipament té una superfície construïda de més de 1.300 metres quadrats, consta d’una única 
nau diàfana de 904,60 metres quadrats que és on s’ubicaran les 10 parades i el bar-restaurant. A la planta 
semisoterrani, que té una superfície de 316,50 m2, hi haurà la cuina i el magatzem. També hi ha un petit 
altell de 80,50 m2 que és on se situarà l’àrea d’administració del mercat. 

El mercat s’anomenarà El Rebost del Pla ja que l’ús estarà relacionat amb la promoció i divulgació dels 
productes alimentaris de Lleida que tenen denominació d’origen. Així, en la segona fase del projecte, que 
sortirà a licitació en els propers dies, es preveu fer totes les actuacions interiors, com són els deu espais 
que acolliran la venda dels productes autòctons, el bar-restaurant, entre altres. L’equipament també serà 
accessible per a tothom i tindrà entrada pel carrer Sant Martí i per la plaça dels Gramàtics. A més, es 
tindrà en compte l’estalvi energètic amb la instal·lació de plaques solars a la coberta de l’edifici, 
climatització zonal i la potenciació de la il·luminació natural. 

Paral·lelament, es licitarà un tercer projecte que complementarà aquesta segona fase fins a un import total 
de 600.000 euros. 

En aquest sentit, les obres corresponents a la primera fase de rehabilitació del Mercat del Pla, que tenen 
un pressupost de 500.000 euros, enfilen la seva recta final. Així, aquesta actuació ha consistit en la 
consolidació estructural de l’edifici, la reforma de la coberta, nous tancaments, reparació de la façana, 
sanejament dels murs i els pilars i consolidació dels paraments interiors. 

 
 
 
 
 


