
Nº REF.: APU.01

DENOMINACIÓ: Ajuntament del Prat de Llobregat.

AUTOR: Joan Feu Puig (Arquitecte Municipal).

PROMOTOR: Casa Consistorial del Prat de Llobregat.

ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA URBANA.

Edifici en tester d'illa.

CONTEXT: Edifici que presideix la plaça més representativa de la vila, cor del 
centre històric. Orientat a migdia, es situa en una cruïlla històrica: la 
formada pels carrers Ferran Puig  i Major amb el c. Dr. Soler Torrens, 
respecte del que s'alinea la façana principal.
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Nº REF.: APU.01 Ajuntament del Prat de Llobregat.

Pla General Metropolità (1976). Transcripció del PGM a l'escala 
1/2000 Refós (A.D. 1983).

Sòl urbà (SU).

Sistema d’equipaments comunitaris i dotacions actuals.

Titularitat: Pública.

Condicions/servituds: No es coneixen.

RÈGIM URBANÍSTIC:

RÈGIM JURÍDIC:

Planejament Vigent:

Classificació:

Qualificació: 7a

Nº FITXA: 01

DESCRIPCIÓ: Edifici en testera d'illa, simètric, de 3 cossos, el central de planta baixa 
i dos pisos amb coberta a dues aigües i els laterals de planta baixa i pis 
amb terrat pla. L'edifici original es trova envoltat, pel vessant oest i la 
part posterior, per una ampliació actualment en fase de construcció.
Façana principal simètrica d'estil neogòtic, amb portalada d'accés amb 
arc rebaixat de dovelles de pedra natural, gran finestral amb balcó 
presidencial amb barana de balustres. Cos central més elevat, rematat 
formant capcer esglaonat amb pinacles i agulles gòtiques sobre 
cornises inclinades. Cossos laterals acabats amb cornisa horitzontal 
ben marcada, amb cartel·les i ampit calat amb pilastres alternades. 
Obertures de composició vertical, emmarcades amb trencaaigües 
decoratius. Façana lateral de llevant també simètrica, amb coronació 
que utilitza el mateix llenguatge que a la principal. La façana oest es 
troba totalment tapada pel cos afegit.
Sobre el terrat del cos lateral de l'oest es disposa un carrilló, amb base 
d'obra i conjunt de tres campanes disposades verticalment sobre 
estructura metàl·lica amb coronament i laterals amb motius decoratius 
de passamà de ferro.
L'interior s'organitza a l'entorn del gran cos central de tres crugies 
paralel·les a façana suportades amb arcs rebaixats de gran llum. A la 
planta baixa aquestes tres crugies conformen el gran "hall" d'entrada. 
A planta pis contenen la sala de plens, amb sortida al balcó 
presidencial; aquests dos espais representatius estan connectats 
mitjançant una escala imperial situada en el lateral dret.

Original: Casa Consistorial.

Actual: Casa Consistorial.

ESTAT CONSERVACIÓ: Façanes: revestiments en bon estat; si bé les darreres intervencions 
(pintat) no permeten identificar els materials originals dels acabats de 
façanes, pinacles i altres elements ornamentals.
Quan a les cobertes, a les inclinades, la teula plana esmaltada ha estat 
probablement substituïda per rajoles, mancant un element de remat del 
carener; les cobertes planes són plenes de desordenats elements 
d'instal·lacions.
Als interiors, el "hall" de PB manté la seva estructura original; a la 
planta Primera, la sala de plens es manté en la forma original; la sala 

EVOLUCIÓ D'USOS:



de juntes i l'alcaldia són reformades de fa uns anys, estant tot el 
conjunt en bon estat.

DADES HISTÒRIQUES: L'actual Ajuntament substituí l'antiga Casa Consistorial aixecada cap 
el 1730 al mateix indret. Aquesta fou enderrocada entre 1904 i 1905 
per parts per tal de facilitar les tasques pròpies del govern local.
El nou Ajuntament, que havia de servir de vivenda d'alguns dels 
funcionaris més destacats (secretari...), es començà a planificar a 
començaments del segle XX després de les nombroses queixes de les 
autoritats municipals per l'estat ruïnós de l'antic consistori. Els primers 
plànols de l'edifici es dataren al juliol de 1904 i foren signats per 
l'arquitecte municipal Joan Feu i Puig. L'aprovació del projecte 
presentat per l'arquitecte s'acordà el 14 d'agost de 1904 i la seva 
publicació al BOP el 12 d'octubre de 1904. A l'acta del Ple Municipal 
del 12 de novembre de 1904 es donà compte del resultat de la subhasta 
(convocada un dia abans) d'obres realitzada: "para las obras de 
construcción de las nuevas Casas Consistoriales de esta localidad que 
resultaron adjudicadas: la del ramo de Albañilería y obras nuevas a 
Don Alberto Feu Guilera de esta vecindad por la suma de 30.357,73 
pesetas". Les despeses finals foren de 43.000 pessetes que endeutaren 
al municipi. El mestre d'obres, Albert Feu, fou posteriorment alcalde 
del municipi en diverses ocasions.

Fotografies d'època. Plànols de llicència i construcció.
Arxiu Fotogràfic Municipal. Fotografia d'abans de 1900.
Arxiu Fotogràfic Municipal. Fotografia d'abans de 1920.
Obres Municipals.  Capsa 442. Carpeta 14. Expedient 1. AMP.
Actes del Ple. Anys 1904 i 1905. AMP.
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ÀMBIT PROTECCIÓ: Edifici original.

EXTERIOR: Façanes i cobertes de l'edifici original, corresponent als tres cossos 
centrals.

INTERIOR: Hall d'entrada, escala imperial i sala de plens.

INTERVENCIONS 
URGENTS:

No s'observen, donat el bon estat per la rehabilitació i ampliació feta 
l'any 2002.

PROPOSTES 
D'ACTUACIÓ:

Manteniment del conjunt de façanes i interiors protegits.

ENTORN/ 
NORMATIVA:

CONSIDERACIONS 
SOBRE L'ÚS:

Manteniment dels usos representatius del Consistori Municipal.

OBSERVACIONS: Cal destacar la imatge historicista d'aquest edifici, potenciada per 
l'axialitat de la façana vers la Plaça de la Vila, fet que n'accentua la seva 
representativitat.

PROTECCIÓ APU.01

Escala: Protegit. Per a enderrocar. Substituïble. Entorn protegit.

Ajuntament del Prat de Llobregat.
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