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1. INTRODUCCIÓ 
L’any 2019, es va iniciar la redacció del projecte de la Nova Seu de la Generalitat de 
Catalunya a les Comarques Centrals, a l’illa compresa entre els carrers Baixada de 
la Seu, Galceran Andreu, Codinella i el Parc de la Seu. En aquest àmbit s’hi localitza 
l’edifici de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat o Jutjats de primera instància  –fitxa 
P004 del Pla especial urbanístic de Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa PEUPM -, ara sense 
ús.

Edifici de l’Antic Palau del Consell de la ciutat (en groc) i àmbit de l’equipament administratiu 
(en línia blava) sobre ortofotomapa 

Per a la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici patrimonial, s’han dut a 
terme dues campanyes d’inspecció arqueològica i patrimonial –annex 2-, que han 
permès obtenir una major informació històrica i patrimonial de l’edifici respecte a les 
dades que es disposaven. De l’anàlisi d’aquestes dades, valorades conjuntament pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Permanent del 
Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa, se’n desprèn la necessitat d’ajustar la fitxa 
vigent de protecció dels Antics Jutjats de Primera Instància -l’Antic Palau del Consell 
de la Ciutat-(fitxa P004) perquè protegeixi els elements que ara s’acrediten com a 
patrimonials amb valors suficients per ésser conservats, i desafectar aquells que a la 
llum de les noves dades, no tenen el valor patrimonial propi que justifiqui la seva 
preservació. En aquest sentit, és a partir de la proposta plantejada a l’informe emès 
per la Comissió Permanent del Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa –CPP- de juny 
de 2022 –annex 3-, que es procedeix a al redacció de la present modificació puntual 
del Pla especial del Patrimoni per revisar el contingut i determinacions actuals de la 
fitxa de protecció P004 de l’Antic palau del Consell de la ciutat. 

2. ANTECEDENTS  
1. Resum de dades històriques: 

- L’edifici principal barroc que anomenem Antic Palau del Consell de la Ciutat 

(A al plànol de més endavant) va ser construït entre el 1661 i 1671 sobre un 

antic casal que els segles XIV i XV era del llinatge dels Alçamora i que al 

segle XVI va ser la seu del Consell de la Ciutat. D’aquests casals anteriors 

no se’n conserven restes visibles en alçat. L’anomenat edifici dels 

procuradors (D al plànol) fou construït anteriorment al 1661, essent anterior 

al Palau. 
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- L’any 1685 es van acabar les escultures de façana, fetes pels escultors Joan i 

Francesc Grau.  

- L’any 1746 es va construir l’actual Casa Consistorial a la Plaça Major i l’edifici 

es destinà a albergar la presó pública i, més tard, les casernes d’infanteria i 

cavalleria.

- El 1834 es van reformar les casernes i s’hi va construir un teatre que va 

funcionar fins el 1855.

- El 1858, a partir d’un projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, es va 

procedir a la millora de l’edifici de les presons.

- El 1885 es programen reformes per ampliar els espais destinats a Audiència. I 

el 1887-88 es reclamen millora i ampliació dels espais destinats a presó. 

- En els anys 1944, 1960-61, 1963, 1964, 1966-67, 1971 i 1972 s’executen 

diverses obres d’adequació i reforma dels espais interiors i cobertes del 

conjunt, entre les quals cal destacar la remodelació de la coberta de l'edifici 

del jutjat de 1a instancia feta l’any 1960. 

- Entorn al 1980, s’executa el projecte integral de reforma dels edificis de 

l’antiga presó i audiència redactat pels arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz 

(el projecte data dels anys 1975-79). Amb aquesta reforma integral i altres 

intervencions anteriors van desaparèixer una part important d’estructures 

originals de l’edifici principal barroc i dels edificis annexos així com del pati 

interior i les estructures corresponents a les presons (B al plànol).

- Al cos antic que dóna al Parc de la Seu (C al plànol), de l’edifici original es 

conserven les façanes i els arcs apuntats de l’anomenada Sala gòtica, però 

els forjats i escales interiors van ser completament modificats en les reformes 

de la segona meitat del segle XX. 

Plànol d’identificació dels volums principals de l’edifici de l’Antic Palau del Consell de la 
ciutat sobre base cartogràfica municipal 
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Institut Cartogràfic de Catalunya. Fotografies aèries de 1929 de Josep Gaspar, identificant 
la illa edificada on  es localitza l’Antic Palau del Consell de la Ciutat.  

Imatges del vol aeri dels anys 60 
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2. El 5 de desembre de 2012 es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic
de Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM) que va suposar la revisió de 
l’anterior vigent de l’any 1985. D’entre els bens arquitectònics que va reconèixer 
aquest document que ja havien estat catalogats per l’anterior document de 
protecció, es troba l’edifici dels Jutjats de primera instància –avui anomenat 
l’Antic Palau del Consell de la Ciutat- identificat amb el codi P004 com a Bé 
d’interès Local amb Nivell de Protecció integral. 

3. El 2019 la Generalitat de Catalunya va adjudicar la redacció del projecte de la 
Nova Seu de la Generalitat de Catalunya a les Comarques Centrals a l’illa 
compresa entre els carrers Baixada de la Seu, Galceran Andreu, Codinella i el 
Parc de la Seu. Les finques que abasta el projecte comprenen, entre d’altres, 
l’ocupada per l’edifici de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat.

El projecte planteja un edifici compacte, suma del conjunt històric i el nou edifici 
administratiu amb acabat de pedra, generant una illa tancada al voltant del pati 
central que resulta del buidat del pati interior de la reforma del 1972. A aquest 
pati se’n macla un altre més petit que vertebra l’edifici i dóna ordre i unitat en el 
seu encaix.

La imatge del conjunt ofereix una resposta massissa adequada al context del 
casc antic, alhora que oferint una gran obertura a la ciutat, permet l’apoderament 
de la ciutadania a traves d’un recorregut per l’interior de l’edifici.  

L’accés existent de l’antiga Casa del Consell de la Ciutat s’utilitza com accés 
institucional. Aquesta entrada dóna pas al gran pati, que esdevé el COR de 
l’edifici. S’hi desenvoluparan actes institucionals i públics, afavorint el contacte 
amb l’edifici gòtic, l’accés a les dependències comunes, la sala polivalent i la 
relació amb el parc de la Seu. 
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Imatges del concurs de la Nova seu de la Generalitat de Catalunya a les comarques 
Centrals

4. Amb la redacció del projecte executiu del nou edifici i juntament amb la tramitació 
de les llicències d’enderroc de les edificacions dels carrers Galceran Andreu i 
Codinella, s’han dut a terme tres estudis documentals i arqueològics (que 
s’adjunten com a annex 2) que han permès comprendre l’evolució diacrònica de 
les edificacions afectades pel projecte així com copsar de manera fefaent i 
acreditada els bens patrimonials que interessa protegir amb l’objectiu de garantir 
que les intervencions que s’hi duguin a terme seran respectuoses amb els valors 
històrics i artístics que es conserven en els immobles.

En primer terme l’ens promotor de l’obra –Generalitat de Catalunya- va 
encarregar aquests estudis històrico-arqueològics i patrimonials el resultat dels 
quals es descriu a la Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als 
carrers Baixada de la Seu núm. 2 (antics jutjats) i Galceran Andreu núm 6-8 
(antiga creu Roja) de Manresa redactat per Global CHM SL (pels arqueòlegs 
Raúl Martínez i Dioscorides Marín i la documentalista Rebeca Rodríguez) el  juliol 
de 2021. En relació a l’edifici de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat –o Antics
jutjats-, aporta major informació històrica, i a partir de l’anàlisi més exhaustiu i de 
les cales realitzades, identifiquen els elements de major valor patrimonial, 
corresponent principalment als Arcs Gòtics del cos edificat amb front de façana al 
Parc de la Seu, sense proporcionar conclusions sobre altres elements existents 
més enllà de les dades de datació dels murs objecte de cales. 
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Plànol de planta de l’edifici principal dels Jutjats Vells (en vermell), Sala Gòtica (en blau) i 
Il·lustre Col·legi de Procuradors (en verd) inclòs en la Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva als carrers Baixada de la Seu núm. 2 (antics jutjats) i Galceran 
Andreu núm 6-8 (antiga creu Roja) de Manresa. 

Edifici de la Baixada de la seu 2, amb identificació dels principals elements arquitectònics i 
històrics.

El febrer de 2022, en reunió conjunta entre els diferents agents integrants del 
projecte –equip de redactors, Generalitat de Catalunya com a promotors de 
l’obra, representada per Infraestructures.cat, representants dels Serveis 
Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la 
Catalunya Central i l’Ajuntament de Manresa, representada per la Comissió 
Permanent de Patrimoni i Territori-, es va valorar la necessitat d’acreditar la 
intervenció sobre aquest edifici catalogat a partir de l’estudi patrimonial 
disponible, concloent que l’informe dut a terme no aclaria suficientment tant la 
cronologia com l’existència de restes de valor patrimonial de l’anomenat Cos de 
Procuradors, annex a l’edifici principal barroc, i que existia una contradicció entre 
el grau de protecció de l’edifici en relació a les intervencions de reforma integral 
efectuades a la segona meitat del s.XX, que feren desaparèixer elements 
significatius de l’edifici original de l’època barroca. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Manresa va encarregar a l’empresa 
Arqueòlegs.cat –març de 2022- noves cales arqueològiques i aprofundiment de la 
recerca documental per tal d’establir la cronologia i el valor patrimonial del Cos de 
Procuradors i aportar major informació per a la resta de l’edifici, principalment de 



M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  D E L  P E U P M  
F I T X A  P 0 0 4  J U T J A T S  D E  P R I M E R A  I N S T À N C I A 11

caràcter històric. El resultat d’aquests nous treballs es descriu a l’Estudi històric i 
documental carrers baixada de la seu núm.2 (Antics jutjats) i Galceran Andreu 
núm 6-8 (antiga Creu Roja) de Manresa, redactat per Mireia Vila Cortina, 
historiadora i Memòria de l’estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-
Antics Jutjats de Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages, redactat 
per l’arqueòleg Eduard Sánchez Campoy, ambdós estudis d’abril de 2022. 

Aquests dos estudis han permès establir la cronologia de les intervencions i usos 
duts a terme en l’edifici de l’Antic Palau del Consell de la ciutat des de la seva 
construcció entre 1661 i 1667 sobre un antic casal que els segles XIV i XV era del 
llinatge dels Alçamora fins als anys 80 quan s’executa el projecte integral de 
reforma dels edificis de l’antiga presó com a Jutjats de primera instància de la 
ciutat. Al llarg d’aquesta cronologia, es constata que el conjunt edificat es va 
destinar en diferents períodes a Consell de la ciutat, presó, casernes d’infanteria i 
cavalleria, teatre i jutjats de primera instància. El resum de les dades històriques 
incloses en aquest apartat d’antecedents ja recullen la major informació històrica 
aportada per aquests dos estudis complementaris. 

Així mateix, aquests treballs han permès identificar les restes que es conserven 
de cada etapa així com els elements que han estat modificats durant les diverses 
reformes.

Planimetria de l’Estudi històric i documental carrers baixada de la seu núm.2 (Antics jutjats) 
i Galceran Andreu núm 6-8 (antiga Creu Roja) de Manresa 
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Imatges i localització del Cos del Col·legi de Procuradors sobre plànol de planta baixa 
extrets de Memòria de l’estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-Antics Jutjats de 
Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages 

Identificació dels elements constructius del Cos del Col·legi de Procuradors sobre plànol de 
planta baixa extrets de Memòria de l’estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-
Antics Jutjats de Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages

5. Amb el coneixement adquirit d’aquests treballs, des de la Comissió Permanent de 
Patrimoni (CPP) de l’Ajuntament, juntament amb l’arquitecte especialista en 
Patrimoni arquitectònic (i redactor del PEUPM vigent) Antoni Vilanova Omedas, a 
través de diverses visites de reconeixement in situ i del diàleg amb els redactors 
dels esmentats estudis, s’han identificat amb més precisió els elements dels 



M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  D E L  P E U P M  
F I T X A  P 0 0 4  J U T J A T S  D E  P R I M E R A  I N S T À N C I A 13

quals cal reforçar-ne la protecció integral, així com aquells que per manca de 
valor patrimonial poden ser objecte de modificació.

Tal i com s’exposa en l’informe emès per la Comissió Permanent de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Manresa signat el juny del 2022 (annex 3), en concret, s’ha 
identificat que: 

_Amb la reforma integral dels 80 i altres intervencions anteriors van desaparèixer 
una part important d’estructures originals de l’edifici principal barroc i dels edificis 
annexos així com del pati interior i estructures corresponents a les presons 

_Al cos antic que dóna al Parc de la Seu (C al plànol), de l’edifici original es 
conserven les façanes i els arcs apuntats de l’anomenada Sala gòtica, però els 
forjats i escales interiors van ser completament modificats en les reformes de la 
segona meitat del segle XX. 

_Els dos nivells superiors (planta 2 i 3) del Cos dels Procuradors han estat 
profundament remodelats, no restant cap vestigi medieval. D’època barroca es 
podria considerar el finestral cegat de la façana principal de la Baixada de la Seu. 
La planta baixa està totalment remodelada interiorment. El mur sud d’encofrat de 
formigó armat substitueix l’antic i solament conserva el mur nord que podria ser 
baix-medieval

L’informe incorpora les determinacions concretes que s’exposen en l’apartat de 
Descripció de la proposta del present document. El detall es recull dins del nou 
redactat que es formula en la fitxa de protecció P004 que s’incorpora com a annex 
a l’informe de la CPP. 

3. DETERMINACIONS DEL PEUPM 
El Pla especial urbanístic de Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM) aprovat 
definitivament el 5 de desembre de 2012, inclou com a Bé d’interès Local amb Nivell 
de Protecció integral l’edifici anomenat Jutjats de primera instància i identificat amb el 
codi P004.

La fitxa de protecció corresponent a aquest bé P004 (adjunta com a annex 1) preveu 
el següent: 



M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  D E L  P E U P M  
F I T X A  P 0 0 4  J U T J A T S  D E  P R I M E R A  I N S T À N C I A 14

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat per les qualitats 

arquitectòniques (volumetria, tipologia i composició). S'inclou la 
Sala Gòtica. 

Entorn protecció Manteniment de l'encaix actual que disposa en relació al teixit 
edificatori de base patrimonial que l'envolta (proximitat amb la 
Seu) i l'estructura viària històrica. El condicionament de l'espai 
exterior i la preminència en l'ús de vianants dels vials 
perimetrals, ha millorat considerablement l'apreciació del bé 
catalogat. Es protegeix el pati i les façanes que s'obren al 
mateix. 

Raons
d'incorporació al 
catàleg

Queda justificat el manteniment del bé en el catàleg donada la 
seva importància històrica, artística, tipològica, compositiva i 
com a referència en la definició posicional d'un paisatge urbà
característic dins el Barri Antic. L'edifici constitueix un dels 
escassos exemples d'arquitectura civil barroca de Manresa, 
destinada a ús públic, destacant la seva sobrietat i senzillesa, tot 
i el seu caràcter monumental. Constitueix un bon exemple de 
reutilització i intervenció en el patrimoni arquitectònic.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus 
d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació o reforma, 
d'acord amb el PGM

Exterior No es permet la modificació
Façanes No es permet la modificació
Cobertes No es permet la modificació

Obertures No es permet la modificació
Jardins/entorn Manteniment i consolidació

Interior No es permet la modificació llevat nova adequació; L'obertura 
del nou edifici dels Jutjats pot comportar la redefinició dels 
espais interiors d'aquest immoble. Qualsevol actuació 
s'acollirà al nivell de protecció (integral) que disposa el bé

Entorn de 
protecció

No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge 
del bé protegit.

Usos permesos Els que determina el Pla General de Manresa

Es tracta d’una catalogació i regulació duta a terme a partir de la informació de què 
es disposava en el moment de redacció del PEUPM que suposa la protecció integral 
del bé de forma global sense distinció entre les parts o construccions amb valor 
històric i arquitectònic de les reformes o parts més recents sense aquests valors. 

4. ESTAT ACTUAL 
L’edifici de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat es situa a l’extrem sud est de la illa, 
amb façana al parc de la Seu i Baixada de la Seu, confrontat amb la Seu de 
Manresa.

Correspon a un edifici públic de caràcter monumental amb dues façanes 
principals, desenvolupades a partir de composicions acadèmiques que conformen 
una cantonada. L’estil es pot classificar d’un barroc classicista o d’un 
renaixentisme tardà en evolució cap a un barroc primerenc. Està format per un 
cos principal de planta quadrangular i altres dos cossos afegits. De planta baixa i 
pis, de composició simètrica i unitària. Les façanes ordenades simètricament, amb 
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ritme de finestres i balcons verticals. Sòcol a la base i coronació amb cornisa 
motllurada recta, senzilla. La façana principal sembla que estaria inspirada en el 
Palau de la Generalitat (per la disposició d’obertures i la fornícula al balcó central). 
Sota el balcó destaca també un gran portal adovellat de mig punt. Corona el portal 
un escut de Manresa amb tres àngels fet per l’escultor manresà Francesc Grau. 
La presència de l’escut es justifica perquè en un principi l’edifici havia d’acollir la 
seu del Consell de la Ciutat. L’interior de l’edifici, molt transformat als segles XIX i 
XX, conserva una sala gòtica. La segona crugia ha estat reformada els anys 
1979-80 amb una intervenció dels arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz, 
emmarcada en el període brutalista i realitzada a base de formigó armat però que 
esdevé respectuosa amb la configuració del pati i estances de la presó, 
materialitzada el segle XIX sota el llenguatge acadèmic de l’arquitecte Antoni 
Rovira i Trias. En la part nova, com s’ha esmentat, el sistema constructiu és 
amb murs de càrrega i estructura de formigó. Els materials principals de la façana 
representativa són pedra de fil i balcons de forja1.

Planta baixa                Planta 1a 

Planta 2a      Planta 3a      

Té una superfície de 1.362,53 m2, desglossat d’acord amb el següent quadre: 

2

                                                           
1

Descripció extreta de la mateixa nova fitxa de protecció del Pla especial del Patrimoni –fitxa 
P004-, que incorpora el major coneixement històric de l’edifici
2

Quadre extret del projecte arquitectònic de la nova seu de la generalitat de Catalunya a les 
Comarques Centrals
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Imatge virtual de l’edifici actual3

Façana al Parc de la Seu                Façana a la Baixada de la Seu

Façana al carrer Codinella

                                                           
3

Imatge generada per CDB ARQUITECTURA - RFArq ARQUITECTOS 
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Interior antic jutjats. Intervenció s.XX 

 Arcs sala gòtica 

 Vestíbul classicista 

Vista des de l’interior d’illa, fent visible el cos afegit del s.XX 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
La proposta de revisió de la fitxa de protecció d’aquest bé parteix del coneixement 
més detallat que els diferents estudis arqueològics i patrimonials duts a terme han 
identificat i exposat sobre cadascun dels elements corresponents a cada etapa, de 
l'ampliació dels treballs de recerca d'antecedents i obres menors consultades a 
l'Arxiu Municipal i de les inspeccions i cales realitzades in situ acompanyats de 
membres dels respectius equips redactors.. 

Així doncs, amb les noves dades obtingudes, d’una banda, es completa la informació 
en relació a la Descripció del bé, l’Estat de conservació i la Informació 
complementària, i de l’altra, es modifica la descripció de la Catalogació del bé i la 
Regulació de les intervencions en coherència amb els valors històrics i patrimonials 
identificats. La proposta plantejada deriva de l’informe emès per la CPP abans 
referenciat –annex 3-. 

D’acord amb aquest major detall de definició dels elements catalogats i de les 
intervencions admeses, s’estableix el Nivell de protecció del bé com a Parcial atès 
que malgrat es manté i es reforça la protecció total de les parts que conserven els 
valors de les edificacions històriques, s’admet la modificació de les parts del conjunt 
que no acrediten valors significatius (en especial les intervencions de la segona 
meitat del SXX) i l’edifici anomenat dels procuradors.

Aquesta protecció parcial s’adequa millor a la realitat existent del conjunt d’acord 
amb el què estableix la normativa del PEUPM sobre el nivell de protecció parcial: 

Protecció parcial: en tots els elements adscrits en aquest nivell, es protegeix la 
tipologia (constituïda per l’estructura tipològica, la posició de la caixa d’escala, els 
nivells de forjat) així com les façanes. En general es protegeix la volumetria a 
excepció dels casos en què es permet l’ampliació de l’element corresponent. La 
concreció dels elements que es protegeixen resta definida a la fitxa individual de 
cada bé protegit. (PEUPM, article 16.2) 

En concret, la nova fitxa estableix la protecció íntegre dels següents elements: 

_Les parts que conformen les estructures nobles i originals de la construcció de 
l’època barroca. 

_La totalitat de l’estructura compositiva de la façana principal (Baixada de la Seu) 

_Els arcs de l’anomenada Sala Gòtica, al cos que dona al Parc de la Seu 

I estableix amb protecció parcial: 

_La composició equilibrada, tipològica i formal que conformen les obertures de la 
façana que dona al Parc de la Seu 

Es protegeixen amb nivell documental: 

_Les plantes superiors de l’edifici de procuradors 

En relació a l’edifici dels Procuradors, la definició de les restes a conservar en planta 
baixa i subterrània es remet al que resulti de seguiment arqueològic. 
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La comparativa entre la Catalogació vigent i la proposada és la següent: 

CATALOGACIÓ  
P004 VIGENT PROPOSTA 

Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat per les 
qualitats arquitectòniques (volumetria, tipologia i 
composició). S'inclou la Sala Gòtica. 

Es protegeix el bé íntegrament pel que fa a les 
construccions o parts de les mateixes que 
preserven els valors originals de les edificacions 
històriques, especialment les que conformen 
estructures nobles i originals de la construcció, 
així com la totalitat de l'estructura compositiva 
de la façana principal (Baixada de la Seu). 
En la façana que dóna al parc de la Seu, es 
protegeix la composició equilibrada, tipològica i 
formal que conformen les obertures. 
Es protegeixen integralment, els arcs de 
l’anomenada Sala Gòtica, al cos que dóna al 
Parc de la Seu. 
El basament de l’edifici de Procuradors des de la 
cota del pati que hi dóna accés en avall serà 
sotmès a seguiment arqueològic. Del resultat 
d’aquest seguiment es resoldrà la necessitat de 
conservació de les restes i, per tant, s’estima 
una protecció parcial d’aquesta construcció que 
permeti conservar les parts de valor acreditat en 
el seguiment 

Entorn protecció Manteniment de l'encaix actual que disposa en 
relació al teixit edificatori de base patrimonial 
que l'envolta (proximitat amb la Seu) i 
l'estructura viària històrica. El condicionament de 
l'espai exterior i la preminència en l'ús de 
vianants dels vials perimetrals, ha millorat 
considerablement l'apreciació del bé catalogat. 
Es protegeix el pati i les façanes que s'obren al 
mateix.

Manteniment de l'encaix actual en relació al 
teixit edificatori de base patrimonial que l'envolta 
(proximitat amb la Seu) i l'estructura viària 
històrica. El condicionament de l'espai exterior i 
la preeminència en l'ús de vianants dels vials 
perimetrals, ha millorat considerablement 
l'apreciació del bé catalogat. Es protegeix la 
configuració del pati així com la façana lateral de 
l’edifici barroc que s'obre al mateix. Altrament, la 
façana sud i l’espai públic que confronten al 
Parc de la Seu formen part de l’entorn de 
protecció d’aquest bé protegit com a BCIN. Per 
tant, qualsevol intervenció haurà de ser 
respectuosa amb la visibilitat del conjunt 
monumental i haurà de ser aprovada pels 
òrgans competents (Generalitat de Catalunya). 

Raons
d'incorporació al 
catàleg

Queda justificat el manteniment del bé en el 
catàleg donada la seva importància històrica,
artística, tipològica, compositiva i com a 
referència en la definició posicional d'un 
paisatge urbà característic dins el Barri Antic. 
L'edifici constitueix un dels escassos exemples
d'arquitectura civil barroca de Manresa, 
destinada a ús públic, destacant la seva 
sobrietat i senzillesa, tot i el seu caràcter 
monumental. Constitueix un bon exemple de 
reutilització i intervenció en el patrimoni 
arquitectònic.

Queda justificat el manteniment del bé en el 
catàleg, en la categoria de BCIL, donada la seva 
importància històrica, artística, tipològica, 
compositiva i com a referència en la definició 
posicional d'un paisatge urbà característic dins 
el Centre Històric. L'edifici constitueix un dels 
escassos exemples d'arquitectura civil barroca 
de Manresa, destinat a ús públic, destacant la 
seva sobrietat i senzillesa, tot i el seu caràcter 
monumental.
Constitueix un bon exemple de reutilització i 
intervenció en el patrimoni arquitectònic. 

La proposta de Regulació de les intervencions, conseqüència de la proposta de 
Catalogació més detallada, estableix de forma específica les actuacions admeses 
amb l’objectiu, d’una banda, de no permetre la modificació dels elements d’alt valor 
històric i patrimonial i, de l’altra, d’acceptar l’alteració d’aquells elements que s’ha 
demostrat que no posseeixen aquests valors.
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La comparativa entre la regulació de les intervencions vigent i la proposada és la 
següent:

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
P004 VIGENT PROPOSTA 

Tipus
d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, 
consolidació o reforma, d'acord amb el PGM

Obres de manteniment i conservació, 
consolidació, reforma, rehabilitació, gran 
rehabilitació i ampliació, d’acord amb el 
Planejament general vigent. 
Per l’edifici de Procuradors, es permet la seva 
deconstrucció, sota control arqueològic i sense 
perjudici de requerir la preservació de possibles 
estructures i fonaments ara no visibles. 

Exterior No es permet la modificació Es permet la modificació puntual, mantenint la 
composició i característiques patrimonials. 

Façanes No es permet la modificació a) Façana principal (Baixada de la Seu): no es 
permet la seva modificació. 
b) Resta de façanes: es permet la seva 
modificació puntual, mantenint la composició i 
característiques patrimonials 

Cobertes No es permet la modificació Es permet la seva modificació, atenent a les 
característiques de cada volum: 
a) pels dos cossos principals històrics situats a 
front de façana, es permet la seva modificació 
mantenint les característiques formals d’una 
coberta tradicional a tres o quatre aigües, amb 
acabat de teula envellida 
b) la resta del conjunt es permet la seva 
modificació sense increment de volum 

Obertures No es permet la modificació Es mantindrà la composició de les obertures 
existents, amb els seus elements ornamentals. 
Es podran realitzar noves obertures, mantenint 
la composició i característiques patrimonials, 
segons les necessitats dels usos. 

Jardins/entorn Manteniment i consolidació Es permet la seva modificació amb respecte 
pels elements patrimonials que l’envolten. 
Formen part de l’entorn de protecció de la Seu 
de Manresa, bé protegit com a BCIN, per tant, 
qualsevol intervenció haurà de ser respectuosa 
amb el conjunt monumental i haurà de ser 
aprovada pels òrgans competents (Generalitat 
de Catalunya). 

Interior No es permet la modificació llevat nova 
adequació; L'obertura del nou edifici dels Jutjats 
pot comportar la redefinició dels espais interiors 
d'aquest immoble. Qualsevol actuació s'acollirà 
al nivell de protecció (integral) que disposa el 
bé

Es permet la modificació mantenint els elements 
i les parts patrimonials més característiques 
(espais barrocs). 
Es permet l’enderroc de les intervencions 
realitzades en la segona meitat del segle XX. 

Entorn de 
protecció

No es permet cap intervenció que desfiguri o 
malmeti la imatge del bé protegit.

No es permet cap intervenció que desfiguri o 
malmeti la imatge del bé protegit, en les seves 
parts protegides específicament i d'acord amb 
els estudis històrico-patrimonials- arqueològics, 
portats a terme els mesos de febrer-abril de 
2022
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Usos permesos Els que determina el Pla General de Manresa Els que determina el Planejament general de 
Manresa

Juntament amb aquestes modificacions de més rellevància, s’ajusten d’altres 
aspectes com la denominació del bé que passa de Jutjats de primera instància a 
Antic Palau del Consell de la ciutat, i el plànol de localització d’acord amb el Nivell de 
Protecció establert. 

En definitiva, la proposta de modificació de la Fitxa del catàleg del PEUPM de 
l’element P004 es pot sintetitzar de la següent manera: 

_Canvi en la Identificació del bé que passa de Jutjats de Primera Instància a Antic
Palau del Consell de la Ciutat atenent a la denominació històrica del bé 

_Compleció dels apartats de Descripció del bé, Estat de conservació i Informació 
complementària amb la noves dades obtingudes a partir dels estudis i treballs 
arqueològics i patrimonials, així com de les inspeccions visuals realitzades in situ en 
el seguiment dels treballs duts a terme.

_Modificació dels apartats de Catalogació (Elements i Entorn de protecció) i de la 
Regulació de les intervencions  (Tipus d’intervenció, Exterior, Interior i Entorn de 
protecció) en coherència amb la millor identificació dels elements amb valors 
històrics i patrimonials obtinguda a partir dels estudis i treballs esmentats 

_Establiment del Nivell de Protecció Parcial d’acord amb la nova Catalogació dels 
elements i la Regulació de les intervencions en el bé 

_Actualització del Plànol de localització indicant el bé en color blau corresponent al 
Nivell de protecció Parcial

Així mateix, es modifiquen els Plànols de Localització, Delimitació i Protecció dels 
elements A.6 i A.6’ del PEUPM, indicant el bé en color blau corresponent al Nivell de 
protecció Parcial, atès que aquests plànols recullen la identificació dels bens amb el 
color corresponent al nivell de Protecció. 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I LA OPORTUNITAT DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PEUPM 

D’acord amb el que s’ha exposat, i davant de les noves dades obtingudes sobre els 
valors patrimonials identificats a la realitat, a partir dels dos estudis arqueològics 
realitzats, a proposta de la Comissió Permanent del Patrimoni, es considera 
convenient i justificat que es dugui a terme la revisió de la fitxa de protecció P004 
inclosa al PEUPM, amb la finalitat principal que quedi garantida la protecció 
d'aquelles parts o elements amb valor patrimonial acreditat, tot diferenciant-les de les 
que no en disposen a fi de permetre que les intervencions futures puguin 
materialitzar-se amb el major respecte sobre els valors reconeguts del bé catalogat 
sense que aquesta protecció màxima suposi l’obligació de conservar també elements 
sense valor patrimonial. 

En aquest sentit, s’escau plantejar una revisió del Catàleg del Patrimoni de la ciutat 
exclusivament per a la fitxa P004 identificant amb major base de coneixement, els 
elements i conjunts que requereixen de protecció patrimonial d’aquells que no 
reuneixen aquests valors, i poder fixar amb major precisió les intervencions 
permeses en les diferents parts de l’edifici i al seu entorn.
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El resultat de la modificació plantejada és una fitxa més completa, detallada i precisa 
que permetrà guiar una intervenció més acurada, respectuosa i coherent amb els 
valors patrimonials identificats en el bé protegit. 

El mateix PEUPM, en l’art. 6  de la normativa, recull la possibilitat de modificar el 
document en els seus aspectes fonamentals: 

Article 6. Modificació i complementació 
1. Constituirà modificació del PEUPM qualsevol alteració en el règim de 
protecció dels ambients, fronts edificatoris i elements, protegits. Es comprenen 
en aquest règim, tant l'àmbit de protecció i les actuacions necessàries, com 
les propostes d'actuació, l'entorn o els usos admesos. 
2. Durant la tramitació de l'expedient de modificació del catàleg s'haurà de 
sol·licitar l'informe del Departament de la Generalitat de Catalunya que ostenti 
competències en matèria de cultura –actualment el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació - el qual haurà de ser favorable per tal de procedir a la 
seva aprovació 
definitiva.
3. Qualsevol modificació del PEUPM requereix l'informe de la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central 

Al seu torn, d’acord amb el que estableix l’art. 96 del TRLUC, la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic (en aquest cas, un 
Pla especial) se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixin per reglament i altres particularitats. 

Així doncs, queda justificada la conveniència i oportunitat de modificació del 
Pla especial urbanístic de Protecció del Patrimoni en els termes exposats. 

Manresa, juny del 2022 
Per l’equip redactor
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A continuació s’adjunta la nova Fitxa de protecció del bé P004 Antic Palau del 
Consell de Ciutat

Manresa, juny del 2022 
Per l’equip redactor  



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, 
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

ANTIC PALAU DEL CONSELL DE CIUTAT P004

Àmbit zonal 1. Nucli Antic i Reforma

LOCALITZACIÓ

402574

y = 4619839

Coordenades UTM x =

Joan i Francesc Grau, escultors i projecte arquitectònic / Antoni Rovira i Trías, arq. (1860) 

/ Reformes s.XIX i Presó / Pere Llimona i Xavier Ruiz Vallès, arqs. Reformes 1979.

Context Situat al darrera de la Seu, a l'extrem est del nucli antic, en una de les zones més 

característiques del centre de la ciutat, damunt el Puig Cardener, turó que conforma el 

nucli originari de l’actual ciutat de Manresa.

Plànol de localització Fotografia del bé

Cronologia Projecte 1661-Final 1671. Reformes 1860/1882/1944/1960-61/1963/1964/1966-

67/1971/1972/1975-1979 Reforma integral

Codi INE 081136

Autoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Identificació al plànol 6' Delimitació bé

Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA / ANTICS JUTJATS / ANTIGA PRESÓ

Adreça/es

Estil i Època Barroc

Classicista; Segles XVII-XX

de la Seu

Illa/Pol. 26988 Parcel·la 03 Titularitat Pública

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2698803DG0129G0001WL

nº  2Baixada

Instrument Pla General de Manresa

REGULACIÓ VIGENT

Classificació SISTEMES

Qualificació E. EQUIPAMENTS;  E.6 Serveis 

públics i administratius

Classificació Edificis

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Nº catàleg

Categoria BCIL

Data 23/01/1985

Nº inventari P.04

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº reg/cat

Procedència Catàleg Ajuntament de Manresa

Altres

Arquitectura pública

TIPOLOGIA

Fitxes de béns arquitectònics Pàgina 365 de 159314/06/2022Data impressió:
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ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

ANTIC PALAU DEL CONSELL DE CIUTAT P004

Tipologia/Elements Edifici públic de caràcter monumental amb dues façanes principals, desenvolupades a 

partir de composicions acadèmiques que conformen una cantonada. L’estil es pot 

classificar d’un barroc classicista o d’un renaixentisme tardà en evolució cap a un barroc 

primerenc. Està format per un cos principal de planta quadrangular i altres dos cossos 

afegits. De planta baixa i pis, de composició simètrica i unitària. Les façanes ordenades 

simètricament, amb ritme de finestres i balcons verticals. Sòcol a la base i coronació amb 

cornisa motllurada recta, senzilla. La façana principal sembla que estaria inspirada en el 

Palau de la Generalitat (per la disposició d’obertures i la fornícula al balcó central). Sota el 

balcó destaca també un gran portal adovellat de mig punt. Corona el portal un escut de 

Manresa amb tres àngels fet per l’escultor manresà Francesc Grau. La presència de 

l’escut es justifica perquè en un principi l’edifici havia d’acollir la seu del Consell de la 

Ciutat. L’interior de l’edifici, molt transformat als segles XIX i XX, conserva una sala gòtica. 

La segona crugia ha estat reformada els anys 1979-80 amb una intervenció dels 

arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz, emmarcada en el període brutalista i realitzada a 

base de formigó armat però que esdevè respectuosa amb la configuració del pati i 

estances de la presó, materialitzada el segle XIX sota el llenguatge acadèmic de 

l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. En la part nova, com s’ha esmentat, el sistema 

constructiu és amb murs de càrrega i estructura de formigó. Els materials principals de la 

façana representativa són pedra de fil i balcons de forja.

L'evolució històrica del Puig Cardener comença amb un poblat ibèric en el vessant de 

ponent del puig a partir del segle V aC fins gairebé el segle II dC.

Ús actual Sense ús

Elements Es protegeix el bé íntegrament pel que fa a les construccions o parts de les mateixes que 

preserven els valors originals de les edificacions històriques, especialment les que 

conformen estructures nobles i originals de la construcció, així com la totalitat de 

l'estructura compositiva de la façana principal (Baixada de la Seu).

En la façana que dóna al parc de la Seu, es protegeix la composició equilibrada, tipològica 

i formal que conformen les obertures.

Es protegeixen integralment, els arcs de l’anomenada Sala Gòtica, al cos que dóna al 

Parc de la Seu.

El basament de l’edifici de Procuradors des de la cota del pati que hi dóna accés en avall 

serà sotmès a seguiment arqueològic. Del resultat d’aquest seguiment es resoldrà la 

necessitat de conservació de les restes i, per tant, s’estima una protecció parcial 

d’aquesta construcció que permeti conservar les parts de valor acreditat en el seguiment 

Ús original/altres Casa del Consell de la ciutat, presó, teatre i jutjats

Façanes Ben conservades

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Cobertes Ben conservades

Jardins/entorn Ben conservat

Entorn de protecció L'entorn del bé es troba en bon estat i confirma una posició estratègica d'aquest element 

dins el Centre Històric. La façana principal es troba encarada a la Baixada de la Seu, amb 

voluntat de determinar un caràcter monumental a l'edifici i al lloc.

CATALOGACIÓ

Obertures Ben conservades

Situació de risc   

Interior Bo;  Parcialment reformat, arran la intervenció de 1979, especialment en la segona crugia, 

seguint una intervenció marcada per l'arquitectura en formigó que deriva del període 

brutalista, preservant el pati i la disposició semicircular de les estances de la presó.

Exterior Bo;  S'han preservat perfectament els elements decoratius a les façanes, especialment a 

la principal de la plaça de la Seu. Destaca l'escut de la ciutat, amb tres àngels que fan de 

suport; el motlluratge amb obertures i fornícula central, al primer pis.
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Entorn protecció Manteniment de l'encaix actual en relació al teixit edificatori de base patrimonial que 

l'envolta (proximitat amb la Seu) i l'estructura viària històrica. El condicionament de l'espai 

exterior i la preeminència en l'ús de vianants dels vials perimetrals, ha millorat 

considerablement l'apreciació del bé catalogat. Es protegeix la configuració del pati així 

com la façana lateral de l’edifici barroc que s'obre al mateix. Altrament, la façana sud i 

l’espai públic que confronten al Parc de la Seu formen part de l’entorn de protecció 

d’aquest bé protegit com a BCIN. Per tant, qualsevol intervenció haurà de ser respectuosa 

amb la visibilitat del conjunt monumental i haurà de ser aprovada pels òrgans competents 

(Generalitat de Catalunya).

arqueològic. 

La resta de l’edifici de Procuradors disposarà una protecció documental, motivada per les 

diverses modificacions que han afectat l’edifici i que no acrediten valors significatius com 

a element referent, històric o singular.

Raons 
d'incorporació al 
catàleg

Queda justificat el manteniment del bé en el catàleg, en la categoria de BCIL, donada la 

seva importància històrica, artística, tipològica, compositiva i com a referència en la 

definició posicional d'un paisatge urbà característic dins el Centre Històric. L'edifici 

constitueix un dels escassos exemples d'arquitectura civil barroca de Manresa, destinat a 

ús públic, destacant la seva sobrietat i senzillesa, tot i el seu caràcter monumental. 

Constitueix un bon exemple de reutilització i intervenció en el patrimoni arquitectònic.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació, gran 

rehabilitació i ampliació, d’acord amb el Planejament general vigent.

Per l’edifici de Procuradors, es permet la seva deconstrucció, sota control arqueològic i 

sense perjudici de requerir la preservació de possibles estructures i fonaments ara no 

visibles.

Façanes a) Façana principal (Baixada de la Seu): no es permet la seva modificació.

b) Resta de façanes: es permet la seva modificació puntual, mantenint la composició i 

característiques patrimonials

Cobertes Es permet la seva modificació, atenent a les característiques de cada volum:

a) pels dos cossos principals històrics situats a front de façana, es permet la seva 

modificació mantenint les característiques formals d’una coberta tradicional a tres o quatre 

aigües, amb acabat de teula envellida

b) la resta del conjunt es permet la seva modificació sense increment de volum

Obertures Es mantindrà la composició de les obertures existents, amb els seus elements 

ornamentals. 

Es podran realitzar noves obertures, mantenint la composició i característiques 

patrimonials, segons les necessitats dels usos.

Jardins / entorn Es permet la seva modificació amb respecte pels elements patrimonials que l’envolten. 

Formen part de l’entorn de protecció de la Seu de Manresa, bé protegit com a BCIN, per 

tant, qualsevol intervenció haurà de ser respectuosa amb el conjunt monumental i haurà 

de ser aprovada pels òrgans competents (Generalitat de Catalunya).

Entorn de protecció No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit, en les 

seves parts protegides específicament i d'acord amb els estudis històrico-patrimonials- 

arqueològics, portats a terme els mesos de febrer-abril de 2022

Usos permesos Els que determina el Planejament general de Manresa

Exterior Es permet la modificació puntual, mantenint la composició i característiques patrimonials. 

Interior Es permet la modificació mantenint els elements i les parts patrimonials més 

característiques (espais barrocs).

Es permet l’enderroc de les intervencions realitzades en la segona meitat del segle XX.
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Data de redacció: 1/7/2010 - 9/6/2022

Observacions Aquesta fitxa del Catàleg de béns ha estat actualitzada en data juny de 2022, en funció de 
l'aportació dels estudis històrico-arqueològic i patrimonial continguts a:
-Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Baixada de la Seu, núm. 2 
(Antics Jutjats) i Galzeran Andre núm 6-8 (Antiga Creu Roja) de Manresa. Treballs 
promoguts per Infraestructures de la Generalitat, SAU i realitzats pels arqueòlegs Raúl 
Martínez i Dioscorides Marín i la documentalista Rebeca Rodríguez (any 2021)
- Estudi històric i documental carrers baixada de la seu núm.2 (Antics jutjats) i Galceran 
Andreu núm 6-8 (antiga Creu Roja) de Manresa, per Mireia Vila Cortina, historiadora i 
Memòria de l’estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-Antics Jutjats de 
Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages, per l’arqueòleg Eduard Sánchez 
Campoy. Estudis promoguts per l’Ajuntament de Manresa
Altrament, s'han vist complementats amb l'aportació documental obtinguda a l'Arxiu 
Municipal de la Ciutat de Manresa i a l'Arxiu Comarcal del Bages.

Bibliografia - J. Sarret i Arbós: "Història de Manresa". 1921.
- J. Mª Gasol: Gran Geografia Comarcal de Catalunya. "Manresa" Vol. 2- Revista Ilustrada 
Jorba. Any II Octubre 1910, n. 16.
- C. Cornet: "Descripció de la grandesa i antiquitats de la ciutat de Manresa", Manresa 
1896.
- M. Vila: "Estudi històric i documental dels carrers de la Baixada de la Seu, núm 2 i de 
Galceran Andreu, núm 6-8 (Antiga Creu Roja de Manresa)". Manresa, abril 2022.
- E. Sánchez Campoy: "Memòria de l'estudi històrico-cronològic de la Baixada de la Seu, 
2 - Antics Jutjats de Manresa. Edifici Il lustre Col legi de Procuradors del Bages". 
Manresa, abril 2022.

Inf. històrica L'edifici principal amb façana a la Baixada de la Seu, inicialment Casal dels Alçamora 
(segle XIV-XV) fou projectat per Joan i Francesc Grau, i edificat entre els anys 1661 i 1685 
on anteriorment hi havia hagut la Casa del Consell de la Ciutat (segle XVI), amb la 
intenció de destinar-lo a les mateixes funcions. Al segle XVII, la possibilitat de crear un 
bisbat a Manresa va fer que durant un temps es pensés instal·lar-hi el palau del bisbe.
Finalment, però, es convertí en jutjat i presó. Als segles XIX i XX s’hi van fer diverses 
reformes i ampliacions importants: el 1860, 1882 i 1979.

Descripció 
complementària

L'edifici original és una obra projectada, l'any 1661, per Francesc Grau. Ell serà l'autor del 
portal, finestres, escuts i detalls ornamentals de la façana que han estat preservats.
L'arquitecte Antoni Rovira i Trias, materialitza la important reforma del segle XIX, que 
inclou la realització de la presó seguint el model de cel·les disposades en forma de 
semicercle, seguint les teories del moment que també porta a terme l'arquitecte Elies 
Rogent a la presó de Mataró (existent avui). Finalment, els arquitectes Pere Llimona i 
Xavier Ruiz Vallés, porten a terme la important intervenció de 1979, preservant amb 
arquitectura brutalista -pròpia del moment-, executada en formigó armat, la disposició 
semicircular que havia dissenyat Rovira i Trias. Ens remetem a la informació aportada, 
com encàrrec de l'Ajuntament de Manresa, per tal d'obtenir l'evolució cronològica i els
elements de valor significatiu, en superfície i en les zones excavades a través de cales, de 
les edificacions que conformen el carrer de la Biaxada de la Seu (antics Jutjats, Presó i 
Torre dels Procuradors) i del carrer de Galceran Andreu, 6-8 (antiga seu de la Creu Roja 
de Manresa). L'estudi històric i documental ha estat redactat per la historiadora Mireia Vila 
i Cortina i la Memòria de l'estudi històrico-cronològic de la Baixada de la Seu, 2 - Antics 
Jutjats de Manresa i Edifici de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors del Bages, ha estat 
redactat per l'arqueòleg Eduard Sánchez Campoy. Ambdós estudis són datats el mes 
d'abril de 2022. En els mateixos es reflecteix l'evolució cronològica de les edificacions
successives, així com les parts que significativament poden disposar d'interès per tal de 
poder actualitzar la valoració patrimonial d'aquest conjunt i matissar els elements o parts 
originals que han de ser objecte de la protecció integral d'aquest BCIL

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Fotografia històrica 1982Vista aèria

Bing Maps Raquel Lacuesta

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1982

Raquel LacuestaRaquel Lacuesta

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1910-20

Arxiu Comarcal del BagesRaquel Lacuesta
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Atesa la naturalesa de la present modificació puntual del Pla especial urbanístic de 
Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i 
paisatgístic de Manresa, que proposa l’ajust de la Fitxa de protecció del bé P004 
Antic Palau del Consell de Ciutat, no s’escau la definició d’un pla d’etapes. 

Manresa, juny del 2022 
Per l’equip redactor  
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L’avaluació econòmica i financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de les 
actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic i l’anàlisi de 
la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla.

Per la naturalesa dels canvis proposats en el document de planejament que es 
modifica, no s’estima necessari la definició d’un estudi econòmic i financer com 
tampoc s’estima que tingui efectes directes sobre les hisendes públiques. 

Manresa, juny del 2022 
Per l’equip redactor  
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Àmbit zonal 1. Nucli Antic i Reforma

LOCALITZACIÓ

402574
y = 4619839

Coordenades UTM x =

Francesc Grau (escultor)
Antoni Rovira i Trias

Pere Llimona i Torres

Tipologia/Elements Edifici públic de caràcter monumental amb dues façanes principals fent cantonada. 

Context Situat al darrera de la Seu, a l'extrem est del nucli antic, en una de les zones més 

característiques del centre de la ciutat.

Plànol de localització Fotografia del bé

Cronologia

Codi INE 081136

Autoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Identificació al plànol 6' Delimitació bé

Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions

Adreça/es

Estil i Època Barroc

Classicista; XVII-XX

de la Seu

Illa/Pol. 26988 Parcel la 03 Titularitat Pública

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2698803DG0129G0001WL

nº  2Baixada

Instrument Pla General de Manresa

REGULACIÓ VIGENT

Classificació SISTEMES

Qualificació E. EQUIPAMENTS;  E.6 Serveis 

públics i administratius

Classificació Edificis

Nivell prot. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Nº catàleg

Categoria BCIL

Data 23/01/1985

Nº inventari P.04

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº reg/cat

Procedència Catàleg Ajuntament de Manresa

Altres

Arquitectura pública

TIPOLOGIA
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Arquitectura civil barroca-classicista. Està format per un cos principal de planta 

quadrangular i altres dos cossos afegits. De planta baixa i pis, de composició simètrica i 
unitària. Les façanes ordenades simètricament, amb ritme de finestres i balcons verticals. 

Sòcol a la base i coronació amb cornisa motllurada recta, senzilla. Destaca el gran portal 
d'entrada adovellat de mig punt. L'interior està reformat.

Ús actual Sense ús

Entorn protecció Manteniment de l'encaix actual que disposa en relació al teixit edificatori de base 

patrimonial que l'envolta (proximitat amb la Seu) i l'estructura viària històrica. El 
condicionament de l'espai exterior i la preminència en l'ús de vianants dels vials 

perimetrals, ha millorat considerablement l'apreciació del bé catalogat. Es protegeix el pati 

i les façanes que s'obren al mateix.

Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat per les qualitats arquitectòniques (volumetria, 
tipologia i composició). S'inclou la Sala Gòtica.

Ús original/altres Casa del Consell de la ciutat i presó

Façanes Ben conservades

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Raons 
d'incorporació al 
catàleg

Queda justificat el mateniment del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, 

artística, tipològica, compositiva i com a referència en la definició posicional d'un paisatge 
urbà característic dins el Barri Antic. L'edifici constitueix un dels escassos exemples 

d'arquitectura civil barroca de Manresa, destinata a ús públic, destacant le seva sobrietat i 
senzillesa, tot i el seu carácter monumetal. Constitueix un bon exemple de reutilització i 

intervenció en el patrimoni arquitectónic.

Cobertes Ben conservades

Jardins/entorn Ben conservat

Entorn de protecció L'entorn del bé es troba en bon estat i confirma una posició estratègica d'aquest element 

dins el Barri Antic. La façana principal es troba encarada a la Baixada de la Seu, amb 

voluntat de determinar un caràcter monumental a l'edifici i al lloc.

CATALOGACIÓ

Obertures Ben conservades

Situació de risc   

Interior Bo 

Exterior Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Obres de manteniment i conservació, consolidació o reforma, d'acord amb el PGM

Façanes No es permet la modificació

Cobertes No es permet la modificació

Obertures No es permet la modificació

Jardins / entorn Manteniment i consolidació

Entorn de protecció No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit.

Usos permesos Els que determina el Pla General de Manresa

Exterior No es permet la modificació 

Interior No es permet la modificació llevat nova adequació;  L'obertura del nou edifici dels Jutjats 

pot comportar la redefinició dels espais interiors d'aquest immoble. Qualsevol actuació 
s'acollirà al nivell de protecció (integral) que disposa el bé
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Data de redacció: 1/7/2010

Observacions

Bibliografia - J. Sarret i Arbós: "Història de Manresa". 1921.
- J. Mª Gasol: Gran Geografia Comarcal de Catalunya. "Manresa" Vol. 2- Revista Ilustrada 
Jorba. Any II Octubre 1910, n. 16.
- C. Cornet: "Descripció de la grandesa i antiquitats de la ciutat de Manresa", Manresa 
1896.

Inf. històrica 1661:projecte.
1671: final de les obres.
1860,1882,1979: reformes i ampliacions.

Descripció 
complementària

Ús original com a Casa del Consell de la Ciutat i com a presó.Obra major:edifici format per 
un cos principal de planta quadrangular i altres dos més petits afegits. De planta baixa i 
pis, de composició unitária i simètrica. Façana: ordenades simètricament, amb un ritme de 
finestres i balcons verticals. Sòcol a la base i coronació amb cornisa motllurada recta, molt 
senzilla. Destaca el gran portal d'entrada adovellat de mig punt.Interior: parcialment 
reformat (2ª crugia), amb una intervenció respectuosa.Elements decoratius: escut a la 
façana principal, de la ciutat, amb tres ángles que fan de suport. Motlluratge en obertures i 
fornícula central al primer pis. Sistema constructiu: murs de càrrega i estructura de formigó 
(part nova)Materials: pedra de fil, balcons de forja, formigó.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Fotografia històrica 1982Vista aèria

Bing Maps Raquel Lacuesta

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1982

Raquel LacuestaRaquel Lacuesta

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1910-20

Arxiu Comarcal del BagesRaquel Lacuesta
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A N N E X  2
E S T U D I S  A R Q U E O L Ò G I C S  I  P A T R I M O N I A L S

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Baixada de la Seu núm. 2 (antics jutjats) i Galceran Andreu núm 6-8
(antiga creu Roja) de Manresa redactat per Global CHM SL











































































































































































































A N N E X  2
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1. INTRODUCCIÓ 

La present Memò

arquitectònic dels antics Jutjats de Manresa amb espais destinats als 
procuradors. El treball realitzat té com propòsit 
edifici i el cos principal dels Jutjats determinant també la relació cronològica 
entre ambdós. 

1.1. Antecedents 
En
immoble/es que ens ocupa dirigida pels arqueòlegs Raül Martínez i Dioscorides 
Marín 
Generalitat SAU. Aquesta intervenció tenia com objectiu fer la recerca històrico-

udi constructiu de la projectada 
nova seu de la Delegació de la Catalunya Central de la Generalitat. Els treballs 

del carrer Galceran Andreu, 6-8 que havia  estat seu de la Creu Roja. En 
entre els dos 

immobles principals i amb una orientació discordant amb aquests, no va quedar 
prou determinada la seva relació cronològica amb els edificis adjacents 
principals, especialment en els nivells inferiors.  

1.2. Nota històrica 

actuals Jutjats (En origen casa del Consell de la Ciutat) 

1671-1684: final de les obres. 

1746: Trasllat del Consell a la nova casa consistorial (pretensió de dedicar 

1834: Restauració com a caserna i en part com a teatre 

1858 a 1882: Reconversió a presó i diverses reformes i ampliacions 

1979. Reconversió total per a Jutjats de 1a. Instància, amb la remodelació de 
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1.3

Creu Roja, carrer Galceran Andreu 6-
de la Seu núm 2. 

Vista aèria 

 (ICGC) 
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1.4. Motius, objectius i mètode 

Per tal de complementar el coneixement projecte de reforma i rehabilitació de 
-cronològic de 

documentar a
que puguin significar una alteració o reforma del bé patrimonial. Des del punt 
de vista arqueològic hem efectuat diversos sondejos murals o documentat 
punts on els paraments interns i/o externs  són visibles, per la  valoració dels 
elements arquitectònics existents i de la distr bució dels espais que junt a 

ens ha permès determinar algunes 
característiques de . actual edifici conegut 

com Col·legi dels Procuradors.

Planta baixa edifici del Jutjats i carrer Galceran Andreu. Situació Il. Col. de Procuradors 
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2.

2.1. Generalitats 

arr bat als nostres dies integrat en el conjunt arquitectònic del Jutjats de 1ª 
Instància, en un cos adjacent al costat nord i amb la façana ostens blement 

eix
el mateix traçat del mur posterior de llevant del mateix que havia estat el mur 

Està organitzat en tres pisos o nivells: Planta baixa amb accés directe al carrer 
per ponent per un portal de mig punt adovellat (correspon a la planta -1 dels 

dues petites finestres a ponent, i planta 2 superior també relligada amb els 
jutjats i amb dos finestrals també oberts a ponent. Tanmateix des 
adjacent del carrer Galceran Andreu es pot accedir a un celobert situat a la part 

sota la planta 1 existia una planta -
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2.2. Façanes i coberta 

La façana oest i principal 
esmentats. La planta baixa presenta al costat del portal una obertura cegada i 
reconvertida en finestra, molt recent (probablement de la reforma del 1979). La 

sembla que podria haver tingut un balcó, i presenta un parament de carreuons 
de diversa factura que denota una clara reutilització. Finalment la planta 2 

b maçoneria de pedra encerclant interiorment la 
coberta de teula ceràmica amb aiguafons. Aquest tercer nivell de la planta 2 es 
deuria de reedificar el 1979, car la fotografia aèria del 1956 demostra una teula 
da ben diferent. 

Vista façana principal (de ponent) 

Els murs perimetrals estan construïts amb maçoneria de pedra i morter a 
excepció del mur de llevant de la planta superior (planta 2) que fou reedificat 
amb obra de maó. 
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Coberta. Foto anterior al 1936 

Edifici de Procuradors: mur posterior (planta superior) oest construït amb maó 
Edifici posterior nord dels antics Jutjats/presó fet amb maçoneria de pedra i morter 
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3. ANÀLISI ARQUEOLÒGICA 

3.1. Anàlisi de paraments. Descripció de les cales de sondeig realitzades 
als paraments 

Planta 1 (planta baixa edifici antics Jutjats) 

dels Jutjats amb les cales 1.1 i 1.2 

Cala 1.1. 1.
Aquesta cala parietal és especialment important car hi podem observar el mur 

e se li entrega 
el mur de tancament nord dels antics jutjats/presó (2), visible des del pati 

sobre aquest (3) observem un mur de tècnica similar però de factura diferent. 
També di
(5). Finalment, adossat al mur de pedra primitiu (1) si observa un mur de obra 

ceràmic. Aquest mur que també 
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Cala 1.1 

Cala 1.2. Aquesta petita 
continuïtat del mur de maó localitzat a la cala 1.1. 

Cala 1.2 
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ici de Procuradors,  
planta baixa Jutjats vells 

Cala 1.3. Aquesta cala ha permès confirmar que el mur de tancament interior 
c. 

Cala 1.3          Cala 1.4

Cala 1.4. Aquí podem observar el mur originari de maçoneria de pedra que 
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Planta Baixa (planta -1 edifici antics Jutjats) 

costats oest (façana) i est (edifici adossat de la Creu Roja). 

Cala 2.1. Angle on es troben el mur  nord carreuat dels antics Jutjats i el mur de 
que un sondeig, ha estat una 

Vista de la 
entrega el mur dels Jutjats fet amb grans carreus de gres 

Cala 2.2 vivendes adjacent. 
Aquí trobem el portal que denota que els brancals estan desplaçats del seu lloc 
originari. El repicat en aquest punt ens informa de que aquest no és el lloc 
originari de brancals i dovelles, amb la presència de ciment pòrtland com a 

surt del plom de la façana 



estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-Antics Jutjats de Manresa. 
Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors 

Cala 2.2 

Cala 2.3 nt on 

fets amb carreus de 
desbastat groller arrebossats i lliscats amb morter de calç. Sembla que ambdós 
murs formen un angle solidari i presenten senyals havien estat exposats a la 
intempèrie abans de ser revestits de morter. La tècnica constructiva recorda 
podria ser medieval i no té res a veure amb la maçoneria de pedra dels 
mateixos murs en la cota superior. 
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 Cala 2.3. Situació i detall

Cala 2.4. Aquesta correspon al repicat del que havia sigut mur exterior est de 
-coberta de la 

Creu Roja.

 de l actuació 
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Vist

Aquí l parament per intentar entendre-ho. Tot 
estava revestit amb un contra-envà de maó ceràmic de 3 cm, deixant una 

agava al darrera el mur a
i morter amb alguna intrusió ceràmica, 

entral del de la Creu Roja. Una altre petit portal es va obrir 
per comunicar els dos espais, aquest fet molt recentment (revestit de maons) i 

nterior està folrat per un envà de maó 
massís ceràmic. 
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sobre un mur avui seccionat. 
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Cala 2.5 r les 
característiques constructives del portal. 

planta baixa (planta -1 edifici antics Jutjats) 

  Cales 2.5 i 2.6  

Cala 2.6. Mur interior oest. Trobem el mur de maçoneria de pedra darrera una 
-envà de maó ceràmic posat en pla arrebossat de 

ciment pòrtland pintat.  
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Cala 2.7. Mur interior nord. El mur, aquí de carreus, presenta un arrebossat de 
morter. Per sobre hi trobem un revestiment de maó de 3 cm posat en vertical, 

Cala 2.7 

Cala 2.8
de la cala 2.7 en el mur nord i en el mur est el contra-envà ceràmic està 
construït amb maó posat en pla. En aquest punt es descobrí el que havia estat 

Roja. 

Cala 2.8
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Cala 2.8

Cala 2.9 le  interior SW. Aquí sota una capa 
ciment pòrtland apareix restes del mur de pedra primitiu al qual se li entrega del 
mur encofrat de formigó.

Vista de les cales 2.9, 2.10, 2.11 
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Cala 2.9. 

rmigó sobre 
la pedra del mur medieval 
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Cala 2.10. Situada en el mur interior sud. Aquesta cala ja estava realitzada en 
la campanya del 20202

amb encofrat de formigó armat.

Cala 2.10. Detall on armadura 

Cala 2.11. 
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Cala 2.11

Cala 2.12. En el mateix mur interior sud teix el mateix 

Cala 2.12 
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Planta -1 (planta -2 edifici antics Jutjats) 

Només es pot accedir al mur perimetral exterior nord des de la casa adjacent 
del carrer Galceran Andreu 6-8, gràcies a un celobert. Aquí hem escatat el mur 

de la pluja.  

Cala 3.1. Abans i desprès de repicar el mur 

edifici dels 
Procuradors
part inferior i una mica enfonsat trobem 4 filades de carreus desbastats a 
martel
lligats amb morter vermellós. En aquest punt sembla que el parament fou refet i 
presenta una fractura que es confon amb una espitllera. Aquesta estava farcida 
amb morter, pedres i morter de guix. Aquest parament es pot considerar de 
tradició constructiva medieval, sense més precisions. 
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Sondeig en la planta baixa 

planta -1, es va practicar un sondeig de 200 cm per 130 cm a la planta baixa 
per tantejar les característiques de la planta -1 o del seu cobriment o forjat. Així 

terratzo i de la seva preparació amb graves i runes ha aparegut una llosa 
12 cm de gruix feta de formigó de gran duresa sobre un anivellament de graves 
netes de còdols de riu. Aquesta llosa la vam perforar i per sota aparèixer terres 
poc compactes amb presència de ceràmica vidrada i ceràmica decorada en 
blau del segle XVII-

formigó i per tant tot plegat correspon a una obra de remodelació que vinculem 
a la reforma general dels Jutjats del 1979. No es va continuar el sondeig en 
profunditat vista la gran duresa de la llosa de formig
una futura intervenció en el subsòl amb maquinària més pesada. 

Sondeig fet a la planta baixa 
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3.2. Hipòtesi interpretativa. Conclusió 

1.
or al 1661. Això queda 

argumentat pels sondejos parietals 1.1 i 2.1. Un argument a tenir en compte 

amb el 
primitiu edifici del Consell, desprès teatre presó i audiència, caserna, i finalment 
Jutjats.

Planta del projecte del Jutjats de 1971 on encara es conserva la planta complerta 
edifici de Procuradors a nivell de planta baixa dels Jutjats 

2. història,  no era simplement rectangular 

arcada que havia comunicat amb un altre espai construït, avui desaparegut.  

3. profundament 

considerar el finestral cegat de la façana principal de la Baixada de la Seu.  
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4. La planta baixa està totalment remodelada interiorment. El mur sud 
d encofrat de formigó armat substitueix l antic i solament conserva el mur nord 
que podria ser baix-medieval. 

5. Existeix una planta -1 que ens és desconeguda, i sense accés, i que s estén 
a l espai central de l edifici de la Creu Roja. D aquesta planta -1 solament 
coneixem el mur perimetral nord a l entorn del qual s hi entreguen els elements 
arquitectònics més antics dels baixos de la casa del carrer Galceran Andreu 
núm. 6-8. El parament i la posició estratigràfica en el conjunt, ens fa pensar, 
que forma part de les antigues construccions medievals anteriors a la creació 
de la illa d edificis conformada a partir d època barroca. 

6. El 1979  de 
procuradors integrant-lo a nivell de la planta 1 (baixa dels Jutjats) amb una gran 

la seva substitució en la planta baixa inferior per un mur de càrrega construït 
amb encofrat de formigó armat. En aquesta planta baixa es va refer tot el 
parament interior amb obra de maó arrebossada i es va construir un nou 
paviment de terratzo sobre una llosa de formigó que riosta tota la planta.

Espais sense accés a la planta -1 (planta -2 Jutjats) 
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Serveis del Territori 
Comissió Permanent de Patrimoni 
 
 
 
Informe de la Comissió Permanent de Patrimoni de l'Ajuntament de Manresa en 
relació a la modificació de la fitxa P004-JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA del 
PEUPM  
 
 
ANTECEDENTS 
 
La Generalitat de Catalunya promou la construcció de la Nova Seu de la Delegació 
del Govern a les Comarques de la Catalunya Central a Manresa, a les parcel·les 
qualificades d’equipament administratiu –clau E.06- que es situen abastant quasi la 
totalitat de l’illa compresa pels carrers de la Baixada de la Seu, de Galceran Andreu, 
de Codinella i Parc de la Seu i ocupades gairebé en la seva totalitat per edificacions 
de diverses característiques. Entre aquestes edificacions, es troba l’antic Palau del 
Consell de la Ciutat (conegut popularment com a Jutjats Vells), catalogat pel Pla 
especial urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, 
Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (a partir d’ara PEUPM), fitxa P004-
Jutjats de Primera Instància, com a Bé Cultural d’Interès Local amb un nivell de 
protecció integral. 
 
Atesa aquesta protecció patrimonial i altres proteccions que afecten els solars 
objecte de la intervenció, en el marc del desenvolupament del projecte d’obra la 
Comissió Permanent de Patrimoni de l'Ajuntament de Manresa, d’acord amb els 
Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central, va demanar 
un estudi documental i unes cales arqueològiques prèvies a la intervenció per tal 
d’obtenir un coneixement més exhaustiu de les edificacions existents en relació a 
elements patrimonials i de la relació històrica entre les diferents edificacions.  
 

 
POUM de Manresa. Zona de Sistema d’equipaments Administratius –clau E.6-, i identificació 
amb ratllat vermell, de l’element catalogat de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat 
 
La Generalitat de Catalunya, com a promotora de l’obra, encarregà aquests estudis 
històrico-arqueològics i patrimonials l’any 2021, el resultat dels quals es descriu a la 



 

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Baixada de la Seu, 
núm. 2 (Antics Jutjats) i Galzeran Andre núm 6-8 (Antiga Creu Roja) de Manresa, 
realitzada pels arqueòlegs Raúl Martínez i Dioscorides Marín i la documentalista 
Rebeca Rodríguez.  
 
Aquests estudis s’integren, junt amb la proposta de desconstrucció i enderroc de l’illa 
i la proposta concreta de les intervencions a l’edifici patrimonial de l’antic Palau del 
Consell de la Ciutat, al “Projecte de desconstrucció d'edificis i ajudes a l'arqueologia 
per a la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la 
Catalunya Central, a Manresa, Baixada de la Seu, 3”, redactat per UTE B - CDB 
ARQUITECTURA SLP - RFArq ARQUITECTOS SLP. 
 
En data de 7 de maig de 2021, la Direcció de Serveis del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va presentar a l’Ajuntament de 
Manresa aquest “Projecte de desconstrucció” amb la sol·licitud de llicència 
d’enderroc dels diferents edificis no catalogats de l’àmbit d’intervenció i de les parts 
dels edificis amb protecció patrimonial necessàries per a procedir a la construcció 
del nou edifici de la Delegació del Govern. Aquest enderroc es planteja en 3 fases: 
una primera per als edificis no patrimonials que tenen façana principal als carrers de 
Galceran Andreu i Codinella, l’altra que correspon a la intervenció arqueològica en 
extensió en els terrenys un cop realitzats els enderrocs, i la tercera, que correspon a 
la intervenció als edificis catalogats segons la fitxa P004 del PEUPM. 
 
En data 10 de febrer de 2022 es va fer una reunió de seguiment del projecte a 
Manresa amb la presència de representants de la Gerència de Projectes i Obres 
d’Edificació, d’Infraestructures.cat, de l’equip d’arquitectes redactor del projecte, dels 
Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central i dels Serveis 
Tècnics de Territori i de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. Entre altres temes, es 
van valorar els resultats dels estudis històrico-arqueològics i la seva incidència en el 
projecte de construcció del nou edifici, així com en les fases prèvies d’enderroc i 
estudis arqueològics en extensió a tot el solar. A la llum dels estudis fets, en aquesta 
reunió es va concloure que: 
 

1. Calia procedir a modificar la fitxa P004 – Jutjats de Primera Instància del  
PEUPM, ja que en aquesta fitxa es contempla amb la mateixa protecció 
integral tant els edificis històrics construïts en època barroca com la part 
dels edificis construïts a partir d’un projecte integral de reforma de l’interior 
del pati de l’antiga presó dels arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz. Amb 
aquesta reforma integral van desaparèixer una part important d’estructures 
originals al pati i als cossos afegits a l’edifici principal barroc. També es va 
documentar que, en altres reformes anteriors, s’havien modificat 
substancialment les cobertes dels edificis barrocs, entre altres. Per tot això, 
la fitxa del PEUPM ha d’ajustar-se a la realitat existent pel què fa al nivell de 
protecció de les parts reformades i a les intervencions autoritzades. Aquest 
tràmit afecta l’execució del lot 2 de l’enderroc. 

 
2. Els estudis històrico-arqueològics realitzats no eren suficientment aclaridors 

per concretar la cronologia relativa i l’existència de restes amb valor 
patrimonial de l’anomenat Cos de Procuradors, annexe a l’edifici principal 



 

barroc. Per tant, caldria aprofundir en el coneixement històric i patrimonial 
d’aquest cos annexe abans de poder validar una proposta d’intervenció. 

 
D’acord amb els presents, l’Ajuntament de Manresa va assumir la tasca de preparar 
la modificació de la fitxa P004 del PEUPM i tramitar-la per a la seva aprovació per 
part dels Departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. És a partir d’aquest acord, que a finals de febrer del 2022, l’Ajuntament 
de Manresa va encarregar a l’empresa Arqueòlegs.cat noves cales arqueològiques i 
aprofundiment de la recerca documental per tal d’establir la cronologia i el valor 
patrimonial del Cos de Procuradors. El resultat d’aquests nous estudis es descriu a 
l’Estudi històric i documental carrers baixada de la seu núm.2 (Antics jutjats) i 
Galceran Andreu núm 6-8 (antiga Creu Roja) de Manresa, fet per Mireia Vila Cortina, 
historiadora i Memòria de l’estudi històrico-cronològic de Baixada de la Seu, 2-Antics 
Jutjats de Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages, per l’arqueòleg 
Eduard Sánchez Campoy, finalitzats l’abril del 2022.  
 
Les conclusions principals de tots els estudis realitzats són que: 
1. L’edifici principal barroc que anomenem Antic Palau del Consell de la Ciutat (A 

al plànol) va ser construït entre el 1661 i 1671 sobre un antic casal que els 
segles XIV i XV era del llinatge dels Alçamora i que al segle XVI va ser la seu 
del Consell de la Ciutat. D’aquests casals anteriors no se’n conserven restes 
visibles en alçat. L’any 1685 es van acabar les escultures de façana, fetes pels 
escultors Joan i Francesc Grau. L’any 1746 es va construir l’actual Casa 
Consistorial a la Plaça Major i l’edifici es destinà a albergar la presó pública i, 
més tard, les casernes d’infanteria i cavalleria. El 1834 es van reformar les 
casernes i s’hi va construir un teatre que va funcionar fins el 1855. El 1858, a 
partir d’un projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, es va procedir a la 
restauració de l’edifici de les presons. El 1885 es programen reformes per 
ampliar els espais destinats a Audiència. I el 1887-88 es reclamen millora i 
ampliació dels espais destinats a presó. 

2. En els anys 1944, 1960-61, 1963, 1964, 1966-67, 1971 i 1972 s’executen 
diverses obres d’adequació i reforma dels espais interiors i cobertes del 
conjunt, entre les quals cal destacar la reconstrucció de la coberta de l'edifici 
del jutjat de 1a instancia feta l’any 1960. 

3. Entorn al 1980, s’executa el projecte integral de reforma dels edificis de l’antiga 
presó i audiència redactat pels arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz (el 
projecte data dels anys 1975-79). Amb aquesta reforma integral i altres 
reformes anteriors van desaparèixer una part important d’estructures originals 
de l’edifici principal barroc i dels edificis annexos així com del pati interior i 
estructures corresponents a les presons (B al plànol).  

4. Al cos antic que dóna al Parc de la Seu (C al plànol), de l’edifici original es 
conserven les façanes i els arcs apuntats de l’anomenada Sala gòtica, però els 
forjats i escales interiors van ser completament modificats en les reformes de la 
segona meitat del segle XX. 

5. El Cos de procuradors (anomenat així perquè acollia el Col·legi de procuradors) 
(D al plànol) té una estructura de planta quadrangular que, a partir de l’anàlisi 
dels plànols antics existents i de la fotografia aèria, sembla anterior a la resta 
d’edificis tant de la Baixada de la Seu com del carrer de Galzeran Andreu. Amb 
el resultat dels estudis arqueològics i documentals, es conclou que: 



 

• l’edifici fou construït anteriorment a l’Edifici dels Jutjats i per tant seria 
anterior al 1661.  

• en alguna etapa de la seva història, no era simplement rectangular sinó que 
era de planta més complexa, tal com demostra la troballa d’una arcada que 
havia comunicat amb un altre espai construït, avui desaparegut.  

• els dos nivells superiors de l’edifici (planta 2 i 3) han estat profundament 
remodelats, no restant cap vestigi medieval.  

• d’època barroca es podria considerar el finestral cegat de la façana 
principal al pati que dóna a la Baixada de la Seu.  

• la planta baixa està totalment remodelada interiorment.  
• el mur sud d’encofrat de formigó armat substitueix l’antic i solament 

conserva el mur nord que podria ser baix-medieval.  
• existeix una planta -1 que ens és desconeguda, i sense accés, i que s’estén 

a l’espai central de l’edifici de la Creu Roja. D’aquesta planta -1 solament 
coneixem el mur perimetral nord a l’entorn del qual s‘hi entreguen els 
elements arquitectònics més antics dels baixos de la casa del carrer 
Galceran Andreu núm. 6-8. El parament i la posició estratigràfica en el 
conjunt, ens fa pensar, que forma part de les antigues construccions 
medievals anteriors a la creació de la illa d’edificis conformada a partir 
d’època barroca. El 1979, amb la remodelació general, es va actuar també 
a l’edifici de procuradors integrant-lo a nivell de la planta 1 (baixa dels 
Jutjats) amb una gran obertura que comunica ambdós edificis i que significà 
l’enderroc del mur sud i la seva substitució en la planta baixa inferior per un 
mur de càrrega construït amb encofrat de formigó armat. En aquesta planta 
baixa es va refer tot el parament interior amb obra de maó arrebossada i es 
va construir un nou paviment de terratzo sobre una llosa de formigó que 
riosta tota la planta. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Amb el coneixement adquirit arran d’aquests estudis, i tal com es va requerir des 
dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Catalunya Central, cal 
modificar la fitxa P004 – Jutjats de Primera instància del PEUPM per ajustar-se a la 
realitat existent pel què fa al nivell de protecció de les parts reformades i a les 
intervencions autoritzades. 
 
En aquest sentit, des de la Comissió Permanent del patrimoni, amb l’assessorament 
patrimonial i tècnic de l’Arquitecte Antoni Vilanova i Omedas, membre de la Comissió 
de Patrimoni de Manresa, i sense perjudici del què puguin valorar els Serveis 
territorials del departament de Cultura de la Generalitat, es proposen els següents 
ajustos a la fitxa vigent de l’Antic Palau del Consell de la Ciutat –fitxa P004- del 
PEUPM, agrupats en els següents aspectes: 
Canviar el nom de l’element protegit per a que passi a anomenar-se Antic Palau del 
Consell de la Ciutat, per recuperar el nom del que fou el seu ús original. 



 

Actualitzar l’apartat de Descripció del Bé a fi d’incorporar la major informació 
històrica obtinguda.  
Actualitzar la descripció dels elements que conformen el conjunt i les dades 
històriques arran dels recents estudis realitzats 
Precisar el nivell de protecció de les diferents parts d’acord amb els seus valors 
històrics i patrimonials i modificar el plànol en correspondència. 
Ajustar la regulació de les intervencions en coherència amb els elements catalogats 
 
En aquest sentit, es proposa de forma concreta la modificació del contingut de la 
fitxa actual tal com es contempla en l’annexe adjunt. 
 
Així mateix, es proposa que s’iniciï el procés de tramitació de la modificació puntual 
del PEUPM, pel qual caldrà obtenir els informes preceptius del Departament de 
Cultura i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
I així ho signem als efectes que correspongui els membres de la Comissió 
Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Torres i Montagut 
Cap de la Secció de 
Planejament i Gestió del Sòl 
 
 

Salvador Travesa 
Arquitecte de la Secció de 
Llicències d’obra i Rehabilitació 

Mercè Argemí i Relat 
Tècnica de Patrimoni 

Vistiplau 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Àngels Clotet i Miró 
Cap dels Serveis del Territori 
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ANNEXE:  
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA  
FITXA P004  

 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, 
ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I 

PAISATGÍSTIC DE MANRESA  
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Altres denominacions JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA / ANTICS JUTJATS / ANTIGA PRESÓ 

LOCALITZACIÓ 

Àmbit zonal 1. Nucli Antic i Reforma Codi INE   081136 

Adreça/es Baixada de la Seu nº  2 

Coordenades UTM   x = 402574 Identificació al plànol   6' Delimitació bé 
y = 4619839 Grafisme categoria Entorn protecció 

DADES CADASTRALS Referència cadastral   2698803DG0129G0001WL 

Illa/Pol.   26988 Parcel·la  03 Titularitat Pública 

Plànol de localització Fotografia del bé 

REGULACIÓ VIGENT 
Instrument Pla General de Manresa 

Classificació SISTEMES 

Qualificació E. EQUIPAMENTS; E.6 Serveis 
públics i administratius 

CATALOGACIÓ EXISTENT 

Categoria BCIL 

Procedència Catàleg Ajuntament de Manresa 

Nº inventari P.04 

Nº reg/cat 

Data 23/01/1985 

Altres 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Estil i Època Barroc 
       Classicista; Segles XVII-XX 

TIPOLOGIA 

Arquitectura pública 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 

Classificació Edificis 

Categoria BCIL 

Nº catàleg 

Nivell prot. Parcial 

Altres prot. 

Cronologia Projecte 1661-Final 1671. Reformes 1860/1882/1944/1960-61/1963/1964/1966-67/ 
1971/1972/1975-1979 Reforma integral 

Autoria Joan i Francesc Grau, escultors i projecte arquitectònic / Antoni Rovira i Trías, arq. (1860) 
/ Reformes s.XIX i Presó / Pere Llimona i Xavier Ruiz Vallès, arqs. Reformes 1979. 

Context Situat al darrera de la Seu, a l'extrem est del nucli antic, en una de les zones més 

característiques del centre de la ciutat, damunt el Puig Cardener, turó que conforma el nucli originari de 
l’actual ciutat de Manresa. 
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L'evolució històrica del Puig Cardener comença amb un poblat ibèric en el vessant de ponent del puig a partir 
del segle V aC fins gairebé el segle II dC. 

Tipologia/Elements  Edifici públic de caràcter monumental amb dues façanes principals, desenvolupades a partir 
de composicions acadèmiques que conformen una cantonada. L’estil es pot classificar d’un barroc classicista o 
d’un renaixentisme tardà en evolució cap a un barroc primerenc. Està format per un cos principal de planta 
quadrangular i altres dos cossos afegits. De planta baixa i pis, de composició simètrica i unitària. Les façanes 
ordenades simètricament, amb ritme de finestres i balcons verticals. Sòcol a la base i coronació amb cornisa 
motllurada recta, senzilla. La façana principal sembla que estaria inspirada en el Palau de la Generalitat (per la 
disposició d’obertures i la fornícula al balcó central). Sota el balcó destaca també un gran portal adovellat de mig 
punt. Corona el portal un escut de Manresa amb tres àngels fet per l’escultor manresà Francesc Grau. La 
presència de l’escut es justifica perquè en un principi l’edifici havia d’acollir la seu del Consell de la 
Ciutat. L’interior de l’edifici, molt transformat als segles XIX i XX, conserva una sala gòtica. La segona crugia ha 
estat reformada els anys 1979-80 amb una intervenció dels arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz, emmarcada en 
el període brutalista i realitzada a base de formigó armat però que esdevè respectuosa amb la configuració del pati 
i estances de la presó, materialitzada el segle XIX sota el llenguatge acadèmic de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. 
En la part nova, com s’ha esmentat, el sistema constructiu és amb murs de càrrega i estructura de formigó. Els 
materials principals de la façana representativa són pedra de fil i balcons de forja. 

Ús actual Sense ús 

Ús original/altres Casa del Consell de la ciutat, presó, teatre i jutjats 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Exterior Bo; S'han preservat perfectament els elements decoratius a les façanes, especialment a la 
principal de la plaça de la Seu. Destaca l'escut de la ciutat, amb tres àngels que fan de suport; el motlluratge amb 
obertures i fornícula central, al primer pis. 

Façanes             Ben conservades 

Cobertes              Ben conservades 

Obertures                  Ben conservades 

Jardins/entorn            Ben conservat 

Interior  Bo; Parcialment reformat, arran la intervenció de 1979, especialment en la segona crugia, 
seguint una intervenció marcada per l'arquitectura en formigó que deriva del període brutalista, preservant el pati i 
la disposició semicircular de les estances de la presó. 

Entorn de protecció  L'entorn del bé es troba en bon estat i confirma una posició estratègica d'aquest element dins 
el Centre Històric. La façana principal es troba encarada a la Baixada de la Seu, amb 
voluntat de determinar un caràcter monumental a l'edifici i al lloc. 

Situació de risc 

CATALOGACIÓ 

Elements Es protegeix el bé íntegrament pel que fa a les construccions o parts de les mateixes que 
preserven els valors originals de les edificacions històriques, especialment les que conformen estructures nobles i 
originals de la construcció, així com la totalitat de l'estructura compositiva de la façana principal (Baixada de la 
Seu). 
En la façana que dóna al parc de la Seu, es protegeix la composició equilibrada, tipològica i formal que conformen 
les obertures. 
Es protegeixen integralment, els arcs de l’anomenada Sala Gòtica, al cos que dóna al 
Parc de la Seu. 
El basament de l’edifici de Procuradors des de la cota del pati que hi dóna accés en avall serà sotmès a 
seguiment arqueològic. Del resultat d’aquest seguiment es resoldrà la necessitat de conservació de les restes i, 
per tant, s’estima una protecció parcial d’aquesta construcció que permeti conservar les parts de valor acreditat 
en el seguiment 
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arqueològic. 
La resta de l’edifici de Procuradors disposarà una protecció documental, motivada per les diverses modificacions 
que han afectat l’edifici i que no acrediten valors significatius com a element referent, històric o singular. 

Entorn protecció Manteniment de l'encaix actual en relació al teixit edificatori de base patrimonial que 
l'envolta (proximitat amb la Seu) i l'estructura viària històrica. El condicionament de l'espai exterior i la 
preeminència en l'ús de vianants dels vials perimetrals, ha millorat considerablement l'apreciació del bé catalogat. 
Es protegeix la configuració del pati així com la façana lateral de l’edifici barroc que s'obre al mateix. Altrament, la 
façana sud i l’espai públic que confronten al Parc de la Seu formen part de l’entorn de protecció d’aquest bé 
protegit com a BCIN. Per tant, qualsevol intervenció haurà de ser respectuosa amb la visibilitat del conjunt 
monumental i haurà de ser aprovada pels òrgans competents 
(Generalitat de Catalunya). 

Raons 
d'incorporació al 
catàleg 

Queda justificat el manteniment del bé en el catàleg, en la categoria de BCIL, donada la 
seva importància històrica, artística, tipològica, compositiva i com a referència en la 
definició posicional d'un paisatge urbà característic dins el Centre Històric. L'edifici 
constitueix un dels escassos exemples d'arquitectura civil barroca de Manresa, destinat a 
ús públic, destacant la seva sobrietat i senzillesa, tot i el seu caràcter monumental. 
Constitueix un bon exemple de reutilització i intervenció en el patrimoni arquitectònic. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 

Tipus d'intervenció Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació, gran 
rehabilitació i ampliació, d’acord amb el Planejament general vigent. 
Per l’edifici de Procuradors, es permet la seva deconstrucció, sota control arqueològic i sense perjudici de 
requerir la preservació de possibles estructures i fonaments ara no visibles. 

Exterior Es permet la modificació; puntual, mantenint la composició i característiques 
patrimonials. 

Façanes a) Façana principal (Baixada de la Seu): no es permet la seva modificació. 
b) Resta de façanes: es permet la seva modificació puntual, mantenint la composició i característiques 
patrimonials 

Cobertes Es permet la seva modificació, atenent a les característiques de cada volum: 
a) pels dos cossos principals històrics situats a front de façana, es permet la seva modificació mantenint les 
característiques formals d’una coberta tradicional a tres o quatre aigües, amb acabat de teula envellida 
b) la resta del conjunt es permet la seva modificació sense increment de volum 

Obertures Es mantindrà la composició de les obertures existents, amb els seus elements 
ornamentals. 
Es podran realitzar noves obertures, mantenint la composició i característiques patrimonials, segons 
les necessitats dels usos. 

Jardins / entorn Es permet la seva modificació amb respecte pels elements patrimonials que l’envolten. 
Formen part de l’entorn de protecció de la Seu de Manresa, bé protegit com a BCIN, per tant, qualsevol 
intervenció haurà de ser respectuosa amb el conjunt monumental i haurà de ser aprovada pels òrgans 
competents (Generalitat de Catalunya). 

Interior Es permet la modificació mantenint els elements i les parts patrimonials més 
característiques (espais barrocs). 
Es permet l’enderroc de les intervencions realitzades en la segona meitat del segle XX. 

Entorn de protecció  No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit, en les 
seves parts protegides específicament i d'acord amb els estudis històrico-patrimonials- arqueològics, portats a 
terme els mesos de febrer-abril de 2022 

Usos permesos Els que determina el Planejament general de Manresa 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Descripció 
complementària 

L'edifici original és una obra projectada, l'any 1661, per Francesc Grau. Ell serà l'autor del 
portal, finestres, escuts i detalls ornamentals de la façana que han estat preservats. 
L'arquitecte Antoni Rovira i Trias, materialitza la important reforma del segle XIX, que inclou 
la realització de la presó seguint el model de cel·les disposades en forma de semicercle, 
seguint les teories del moment que també porta a terme l'arquitecte Elies Rogent a la presó 
de Mataró (existent avui). Finalment, els arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz Vallés, 
porten a terme la important intervenció de 1979, preservant amb arquitectura brutalista -
pròpia del moment-, executada en formigó armat, la disposició semicircular que havia 
dissenyat Rovira i Trias. Ens remetem a la informació aportada, com encàrrec de 
l'Ajuntament de Manresa, per tal d'obtenir l'evolució cronològica i els elements de valor 
significatiu, en superfície i en les zones excavades a través de cales, de les edificacions 
que conformen el carrer de la Biaxada de la Seu (antics Jutjats, Presó i Torre dels 
Procuradors) i del carrer de Galceran Andreu, 6-8 (antiga seu de la Creu Roja de Manresa). 
L'estudi històric i documental ha estat redactat per la historiadora Mireia Vila 
i Cortina i la Memòria de l'estudi històrico-cronològic de la Baixada de la Seu, 2 - Antics 
Jutjats de Manresa i Edifici de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors del Bages, ha estat 
redactat per l'arqueòleg Eduard Sánchez Campoy. Ambdós estudis són datats el mes 
d'abril de 2022. En els mateixos es reflecteix l'evolució cronològica de les edificacions 
successives, així com les parts que significativament poden disposar d'interès per tal de 
poder actualitzar la valoració patrimonial d'aquest conjunt i matissar els elements o parts 
originals que han de ser objecte de la protecció integral d'aquest BCIL 

Inf. històrica L'edifici principal amb façana a la Baixada de la Seu, inicialment Casal dels Alçamora (segle 
XIV-XV) fou projectat per Joan i Francesc Grau, i edificat entre els anys 1661 i 1685 on anteriorment hi havia hagut 
la Casa del Consell de la Ciutat (segle XVI), amb la 
intenció de destinar-lo a les mateixes funcions. Al segle XVII, la possibilitat de crear un bisbat a Manresa va fer 
que durant un temps es pensés instal·lar-hi el palau del bisbe. 
Finalment, però, es convertí en jutjat i presó. Als segles XIX i XX s’hi van fer diverses 
reformes i ampliacions importants: el 1860, 1882 i 1979. 

Bibliografia - J. Sarret i Arbós: "Història de Manresa". 1921. 
- J. Mª Gasol: Gran Geografia Comarcal de Catalunya. "Manresa" Vol. 2- Revista Ilustrada 
Jorba. Any II Octubre 1910, n. 16. 
- C. Cornet: "Descripció de la grandesa i antiquitats de la ciutat de Manresa", Manresa 
1896. 
- M. Vila: "Estudi històric i documental dels carrers de la Baixada de la Seu, núm 2 i de 
Galceran Andreu, núm 6-8 (Antiga Creu Roja de Manresa)". Manresa, abril 2022. 
- E. Sánchez Campoy: "Memòria de l'estudi històrico-cronològic de la Baixada de la Seu, 
2 - Antics Jutjats de Manresa. Edifici Il  lustre Col  legi de Procuradors del Bages". Manresa, abril 2022. 

Observacions Aquesta fitxa del Catàleg de béns ha estat actualitzada en data juny de 2022, en funció de 
l'aportació dels estudis històrico-arqueològic i patrimonial continguts a: 
-Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Baixada de la Seu, núm. 2 (Antics Jutjats) i 
Galzeran Andre núm 6-8 (Antiga Creu Roja) de Manresa. Treballs promoguts per Infraestructures de la 
Generalitat, SAU i realitzats pels arqueòlegs Raúl 
Martínez i Dioscorides Marín i la documentalista Rebeca Rodríguez (any 2021) 
- Estudi històric i documental carrers baixada de la seu núm.2 (Antics jutjats) i Galceran Andreu núm 6-8 (antiga 
Creu Roja) de Manresa, per Mireia Vila Cortina, historiadora i Memòria de l’estudi històrico-cronològic de 
Baixada de la Seu, 2-Antics Jutjats de Manresa Edifici Il·lustre Col·legi de Procuradors Bages, per l’arqueòleg 
Eduard Sánchez Campoy. Estudis promoguts per l’Ajuntament de Manresa 
Altrament, s'han vist complementats amb l'aportació documental obtinguda a l'Arxiu 
Municipal de la Ciutat de Manresa i a l'Arxiu Comarcal del Bages. 

Data de redacció: 1/7/2010 - 9/6/2022 
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Vista aèria Fotografia històrica 1982 

Bing Maps Raquel Lacuesta 

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1982 

Raquel Lacuesta Raquel Lacuesta 

Fotografia històrica 1982 Fotografia històrica 1910-20 

Raquel Lacuesta Arxiu Comarcal del Bages 
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