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1.1. INTRODUCCIÓ 

La present memòria ambiental es redacta d’acord amb allò previst en l’art.115 d) del Decret 

305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació 

amb l’art.12 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes en el medi ambient. 

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla: 

DADES BÀSIQUES DEL PLA 

Tipus de pla Pla de Mobilitat Urbana 

Òrgan promotor Ajuntament 

Municipi/s La Seu d’Urgell 

Vegueria Alt Pirineu i Aran 

Plans territorials i urbanístics aprovats i de rang superior 

que inclouen l’àmbit del pla 

Pla territorial general de Catalunya, Pla territorial 

Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

Superfície de l’àmbit del pla 15,4 km
2
 

Altres actuacions remarcables -- 

Equip redactor del pla CINESI. Consultora de Transport 

Equip redactor dels documents d’avaluació ambiental LA LLENA ambiental SCP 

Taula 1.  Dades bàsiques del Pla 

1.2. OBJECTIUS DEL PMU 

El PMU de la Seu d’Urgell es configura a partir de les directrius que marca la Llei 9/2003, en 

què s’estableixen els principis directors de l’estratègia de mobilitat: 

1. Competitivitat 

2. Integració social 

3. Qualitat de vida 

4. Salut 

5. Seguretat 

6. Sostenibilitat 

Així, els objectius que es marca el PMU, basats en els anteriors principis, són: 
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7. Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat 

del sistema productiu 

8. Augmentar la integració social aportant una accessibilitat més universal 

9. Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans 

10. No comprometre les condicions de salut dels ciutadans 

11. Aportar més seguretat en els desplaçaments 

12. Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles. 
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2.1. RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

D’acord amb allò establert a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes en el medi ambient, han de ser objecte d’avaluació ambiental 

els instruments de planejament següents (sens perjudici de la decisió prèvia que 

correspongui adoptar, cas a cas, respecte a la subjecció a avaluació ambiental d’aquells 

plans directors urbanístics que es prevegi que es pugui tenir efectes significatius sobre el 

medi ambient i els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic 

general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental): 

a) Plans d’ordenació urbanística municipal i llurs revisions. 

b) Modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o 

qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació 

urbanística resultant comporta un canvi en els usos d’aquest sòl. 

c) Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 

construccions destinades a les activitats de càmping, així com el planejament 

urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable 

d’equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, 

d’instal·lacions i obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions 

de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. 

d) Plans parcials de delimitació. 

e) Instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a 

autoritzar projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que 

estableix la legislació sectorial. 

El Pla de mobilitat urbana de la Seu d’Urgell es troba inclòs en el supòsit previst en la lletra 

e). Cal doncs, sotmetre’l a avaluació ambiental. 

2.2. HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana de la Seu d’Urgell (PMU) s’emmarca dins de la Llei 

9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat i de les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM). La Llei 

9/2003 desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat aplicables a 

diferents escales geogràfiques que, en l’àmbit local, correspon a l’elaboració dels plans de 

mobilitat urbana. Té per objecte establir els principis i objectius als quals ha de respondre 

una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies. Es dirigeix a la 
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sostenibilitat i la seguretat i vol determinar els instruments necessaris perquè la societat 

assoleixi aquests objectius garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans 

sostenibles. 

Atendent al mandat de la Llei de mobilitat, la redacció del Pla s’inicia l’any 2010 a càrrec de 

la consultora CINESI. 

A la taula següent es fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental seguides a partir del 

procés de redacció, els documents elaborats a cada fase del procés, fent constar algunes 

dades de referència com la data o la localització dels documents. 
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Proposta de 
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Ajuntament Març 2012 Ajuntament 

Informe-

proposta de 

memòria 
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Generalitat de 

Catalunya 

Secretaria de 

Medi Ambient i 

Sostenibilitat 

PENDENT -- 

--
 Aprovació 

provisional 

Preparació de 

Pla a sotmetre 

a aprovació 

provisional 
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l’òrgan 

ambiental 

conforme a la 
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Taula 2. Històric del procés d’avaluació. 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) es confecciona en base a l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) i tenint en compte el Document de Referència que 

determina l’abast final del document. En aquest sentit, i atès el Document de Referència de 

data 27/10/11 emès per la DG de Polítiques Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, a continuació es verifica la seva observança pel que fa al seu apartat 6. 

Amplitud i nivell de detall de l’ISA: 

Diagnosi ambiental del sistema de mobilitat: Cal analitzar breument les oportunitats de canvi 

modal i millora ambiental que existeixen per a cada flux rellevant i concloure amb una 

relació de punts clau on incidir per tal d’obtenir el millor resultat ambiental possible. 

L’ISA descriu i analitza els fluxos de mobilitat i n’extreu els punts clau on centrar les accions 

per obtenir el millor resultat ambiental possible (apartat 2.3. de l’ISA) 

Definició dels objectius ambientals del pla: Cal detallar els càlculs estimatius de GEH i tenir 

present que els objectius en aquesta matèria poden estar subjectes a modificacions arrel de 

nous tractats. Cal també desagregar els objectius de repartiment modal entre mobilitat 

municipal i de connexió. Finalment, establir valors objectiu per als indicadors exposats. 

L’ISA incorpora aquestes consideracions en l’apartat 2.4 de fluxos i indicadors ambientals. 

També recalcula els valors estimatius d’emissions de GEH segons consideracions fetes per 

l’OCCC. 

Finalment, l’ISA incorpora els apartats de: Descripció i avaluació de les alternatives, 

Descripció ambiental de l’alternativa escollida, Avaluació dels impactes ambientals 

significatius de l’alternativa escollida, Avaluació global del pla, Mesures de seguiment i 

supervisió i Síntesi, tal i com especifica el DR. I es prenen en consideració els altres 

informes rebuts en la fase de consulta de l’avanç del Pla procedents de la DG de Transports 

i Mobilitat, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l’Associació Catalana de Municipis. 
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4.1. VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL 

L’informe de sostenibilitat ambiental finalment presentat adopta l’estructura següent: 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Introducció 

1.2. Àmbit del Pla 

1.3. Objectius del PMU 

1.4. Relació amb altes plans i programes 

1.4.1. Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 

1.4.2. Pla de transport de viatgers 

1.4.3. Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

1.4.4. Pla General d’Ordenació Urbanística de la Seu d’Urgell 

1.4.5. Altres 

1.5. Marc legal 

2. DIAGNOSI I DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES RELLEVANTS 

2.1. Característiques principals de l’àmbit 

2.1.1. Situació i característiques generals 

2.1.2. Població 

2.1.3. Activitat econòmica 

2.1.4. Infraestructures de comunicació i transport 

2.1.5. Zones i pols generadors de mobilitat 

2.2. Mobilitat 

2.2.1. Mobilitat i desplaçaments 

2.2.2. Principals itineraris per a vianants 

2.2.3. Principals itineraris per a ciclistes 

2.2.4. Transport públic 

2.2.5. Principals itineraris per a vehicles 

2.2.6. Mercaderies i logística 

2.2.7. Accidentalitat 

2.3. Anàlisi de fluxes de mobilitat 

2.4. Fluxos i indicadors ambientals 

2.4.1. Indicadors generals 

2.4.2. Emissió de contaminants 

2.4.3. Immissió de contaminants 

2.4.4. Contaminació acústica 

2.4.5. Indicadors específics 

2.4.6. Resum 

3. OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA 

3.1. Objectius ambientals 

3.1.1. Potenciar el canvi modal 

3.1.2. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport 

3.1.3. Reduir l’ús de combustibles derivats del petroli 

3.1.4. Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport 

3.1.5. Disminuir la contaminació acústica resultant del transport 

3.1.6. Reduir l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles 

3.1.7. Reduir l’accidentalitat 

3.1.8. Resum 
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4. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

4.1. Introducció 

4.2. Escenari actual (2010)  

4.2.1. Xarxa de transports 

4.2.2. Mobilitat 

4.3. Escenari tendencial (2016)  

4.3.1. Tendències 

4.3.2. Creixement urbanístic 

4.3.3. Creixement industrial, terciari i hoteler 

4.3.4. Xarxa de transports 

4.3.5. Mobilitat 

4.4. Escenari objectiu (2016)  

4.4.1. Valors objectius i hipòtesis 

4.4.2. Projecció de la mobilitat 

4.5. Escenari objectiu (2022)  

4.5.1. Projeccions de futur 

4.5.2. Objectius i hipòtesis de futur 

4.6. Anàlisi ambiental dels escenaris i alternatives 

4.6.1. Anàlisi dels escenaris 

4.6.2. Anàlisi de les alternatives 

5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

5.1. Descripció ambiental de l’alternativa escollida 

5.1.1. Introducció 

5.1.2. Propostes i actuacions 

6. AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

6.1. Introducció 

6.2. Avaluació qualitativa 

6.3. Avaluació quantitativa 

6.3.1. Dades de mobilitat 

6.3.2. Parc de vehicles segons tipus de combustible 

6.3.3. Avaluació dels paràmetres ambientals 

7. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

7.1. Avaluació del grau d’assoliment dels objectius ambientals 

7.2. Dificultats trobades per a la realització de l’avaluació ambiental del Pla 

8. MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ 

8.1. Introducció 

8.2. Recull d’indicadors del PMU 

8.3. Recull d’indicadors ambientals 

9. SÍNTESI 

9.1. Presentació del PMU de la Seu d’Urgell 

9.2. Objectius ambientals 

9.2.1. Potenciar el canvi modal 

9.2.2. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport 

9.2.3. Reduir l’ús de combustibles derivats del petroli 

9.2.4. Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport 

9.2.5. Disminuir la contaminació acústica resultant del transport 

9.2.6. Reduir l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles 

9.2.7. Reduir l’accidentalitat 
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9.3. Alternatives considerades 

9.4. Avaluació global del pla 

9.5. Conclusions 

Per tant, ara l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que s’estableix a la normativa (art. 21 i 

annex 3 de la Llei 6/2009). 

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició 

d’objectius ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la 

fase de diagnosi. Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i 

conseqüentment l’avaluació d’alternatives i l’avaluació global del Pla s’ha realitzat conforme 

els objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i avaluació 

ambiental del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de manera que 

l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, 

seguint l’esquema següent: 

 

 

4.2. VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’ISA 

En aquest apartat s’identifiquen els punts forts i punts febles de l’ISA, tot valorant la l’abast 

de l’informe quant a continguts i de la informació emprada. De la mateixa manera, es posen 

de relleu les alternatives proposades procedint a comparar-les. 

4.2.1. Abast de l’informe quant a continguts 

L’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental es basa en els aspectes 

ambientals rellevants i significatius del pla, tot considerant els aspectes que han de ser 

contemplats segons la legislació vigent. 

D’acord amb la Llei 9/2003 un dels objectius dels PMU és aconseguir ciutats més 

sostenibles i reduir els impactes de la mobilitat en el medi ambient i en les persones. Per 

tant, aquests plans han d’establir uns objectius ambientals que han d’orientar tot el procés 

de presa de decisions que comporta la formulació del pla i que s’han de tenir en compte 

durant la seva avaluació. 

Diagnosi 
Objectius 

ambientals 

Avaluació  

del Pla 
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Els objectius ambientals han d’estar d’acord amb el marc legal vigent a nivell local, català, 

espanyol i internacional, i han de partir del coneixement dels impactes derivats de la 

mobilitat actual. 

Els objectius ambientals elaborats d’acord amb la normativa de referència i en base les 

consideracions establertes en la diagnosi i descripció dels aspectes rellevants del PMU que 

es consideren en el present document són: 

- Potenciar el canvi modal. 

- Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport. 

- Reduir l’ús de combustibles derivats del petroli. 

- Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport. 

- Disminuir la contaminació acústica resultant del transport. 

- Reduir l’ocupació de l’espai públic pels vehicles. 

- Reduir l’accidentalitat. 

 

4.2.2. Valoració de la informació emprada 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base 

actualitzada, procedent de fonts fiables: 

- Bases cartogràfiques de l’àrea de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

- Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Dades estadístiques de l’IDESCAT. 

- Informacions derivades del treball de camp. 

- Dades facilitades per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

- Dades facilitades per CINESI. 

- Altres. 

4.2.3. Conclusions de la valoració: punts dorts i febles de l’informe 

de sostenibilitat ambiental i el procés 

A mode de conclusió, s’exposen els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat 

ambiental. 

Punts forts: 
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· Aporta uns indicadors de l’estat actual, a partir dels quals es podran realitzar en el futur les 

verificacions de compliment dels objectius. 

· Les accions proposades són fàcilment aplicables i aporten una millora significativa de l’estat 

actual. 

Punts febles:  

· El principal punt feble és la presència o element condicionant de la N-145, única alternativa 

d’accés a Andorra per territori català. Per les seves característiques de carretera de connexió 

principal i/o única entre Catalunya i Andorra, dificulta l’aplicació de mesures i accions per 

disminuir-ne el transit o l’intercanvi modal. 

· El càlcul estimatiu de les emissions, tant dels GEH com dels contaminants atmosfèrics, són 

difícilment verificables sobre el terreny i per tant cal tenir-los en consideració únicament com a 

valor de referència. 

4.3. SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’INFORME DE 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

4.3.1. Avaluació general d’alternatives 

A continuació s’exposen les alternatives considerades a l’informe de sostenibilitat ambiental 

(ISA): 

Alternativa 1. Carrers amb un únic sentit de circulació sense modificar els sentits 

actuals 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, ampliar la xarxa destinada per als 

vianants i ciclistes, i augmentar el nombre de places d’aparcament es va plantejar 

modificar els carrers de doble sentit de circulació de l’eixample a un de sol. 

La proposta contemplava no modificar els sentits de circulació actuals dels carrers 

d’una única direcció i estudiar en els de doble direcció quin seria el sentit de 

circulació idoni per tal de millorar la mobilitat. 

Aquesta alternativa implica que determinats desplaçaments entre alguns punts de la 

ciutat esdevenien recorreguts llargs tant en temps com en recorregut, augmentant 

així el consum energètic i les emissions de contaminants que no es veuen 

recompensats amb el canvi modal que es deriva de l’ampliació de la xarxa de 

vianants i ciclistes. 

Alternativa 2.Carrers amb un únic sentit de circulació modificant part dels 

existents i pacificant l’eix de Sant Ot 
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Per promoure la mobilitat dels modes de transport menys contaminants, per una 

banda, s’ha d’ampliar la superfície destinada per al seus desplaçaments i, per una 

altra, s’ha de minimitzar el nombre de desplaçaments en vehicle privat. 

Per aquest motiu, després d’haver observat a la diagnosi que l’eix format per 

l’avinguda de Pau Claris, el carrer de Sant Ot i el passeig de Joan Brudieu era un 

dels principals eixos de desplaçaments en qualsevol mode de transport, a més 

d’actuar com a frontera entre el centre històric i l’eixample, es va plantejar modificar-

lo degut a les deficiències observades: elevades intensitats de trànsit, elevada 

intensitat de vianants, punts de conflicte degut a l’amplada del carrer i als elements 

urbans, etc. 

Per pacificar aquest eix, abans s’havien de plantejar itineraris alternatius per donar 

resposta als accessos dels vehicles al municipi. Es va proposar potenciar l’avinguda 

de Salòria com a vial d’entrada i el passeig del Parc com a carrer de sortida. Com ja 

s’ha observat a la diagnosi, la cruïlla formada pel passeig del Parc i l’avinguda del 

Valira té unes certes deficiències ja que no permet tots els moviments possibles. En 

converses mantingudes amb els titulars de l’N-260, es va exposar aquesta 

problemàtica i la possibilitat de que passeig del Parc fos d’un únic sentit de circulació 

ascendent i, per la seva part, no van veure cap tipus de problema en modificar la 

intersecció i permetre que els vehicles poguessin circular en sentit nord sempre i 

quan ho fessin des del costat de ponent (actual carril de baixada). Alhora, a la 

diagnosi també s’han observat problemes a la intersecció de l’avinguda de Salòria 

amb l’avinguda del Valira, fet que va comportar plantejar la construcció d’una 

rotonda en aquest punt. 

Tanmateix es plantejava que, sempre i quan fos possible, els carrers de l’eixample 

fossin d’un únic sentit de circulació, modificant algun sentit actual, per millorar la 

seguretat en les cruïlles i crear carrers de zona 30 per on es permetés la 

coexistència entre la circulació de vehicles privats i bicicletes. 

Alternativa 3. Carrers amb un únic sentit de circulació modificant gran part dels 

existents 

La tercera alternativa plantejada pretenia ser més ambiciosa realitzant la conversió 

de pràcticament tots els carrers del municipi en sentit únic, amb excepció de 

l’avinguda del Valira, Guillem Graell i les Valls d’Andorra. 

Continuant amb la idea de crear dos vials principals d’accés, passeig del Parc i 

avinguda de Salòria, el sentit de circulació de la resta de carrers s’aniria alternant per 

poder disposar d’un carrer en cada sentit, tant N – S com E – O. 

Es va observar que a dos dels actuals accessos al municipi, avinguda del Camí Ral 

de Cerdanya i carrer de Circumval·lació, es generaven problemes de mobilitat si 

només eren d’un sentit de circulació, donat que limitaven molt les vies d’entrada i 

sortida dels vehicles. 
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La següent taula planteja una comparativa d’aquestes 3 alternatives des del punt de vista 

del grau o nivell de contribució a l’assoliment dels objectius ambientals establerts. 

COMPARATIVA DE LES ALTERNATIVES DEL PMU DE LA SEU D’URGELL 

Objectius ambientals Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Potenciar el canvi modal  + +++ +++ 

Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport -/+ ++ ++ 

Reduir l’ús de combustibles derivats del petroli + ++ ++ 

Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport ++ ++ ++ 

Disminuir la contaminació acústica resultant del transport +++ +++ ++ 

Reduir l’ocupació de l’espai públic pels vehicles + ++ +++ 

Reduir l’accidentalitat ++ ++ + 

VALORACIÓ TOTAL ALTERNATIVA 10 (+) 16 (+) 15 (+) 

Taula 3. Comparativa de les alternatives del PMU segons el nivell de contribució per assolir l’objectiu 

ambiental. L’avaluació és qualitativa i s’assigna en funció de la contribució que realitza: -/+  neutra o 

nul·la, + baixa, ++ a moderada i +++ alta. 

Font: pròpia. 

4.3.2. Avaluació de l’alternativa adoptada 

L’alternativa finalment adoptada en el PMU de la Seu d’Urgell permet assolir la gran majoria 

dels objectius establerts, tot i que es detecten alguns indicadors, com les emissions de CO2, 

que en l’Escenari Objectiu 2022 no arriben a assolir les reduccions d’emissions que l’ISA 

proposa. 

 

 



 

 

MEMÒRIA AMBIENTAL PEL 

PLA DE MOBILITAT URBANA 

DE LA SEU D’URGELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Avaluació del 
resultat de les 
consultes 
realitzades i grau 
de consideració 



 

MEMÒRIA AMBIENTAL PEL 
PMU DE LA SEU D’URGELL 

 
 

 
 

PÀG. 24 

5.1. INTRODUCCIÓ 

Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat en les fases següents: 

- L’aprovació del programa de participació va tenir lloc l’any 2010. L’Ajuntament de la Seu 

d’Urgell considera necessari posar l’èmfasi en la necessitat de definir les polítiques 

públiques i, en concret, el planejament integral i estratègic del territori, establint un marc 

de participació on es pugui donar veu als ciutadans i ciutadanes i que permeti assolir un 

alt grau de consens i implicació en el planejament. La participació ciutadana, ha de ser 

una de les línies estratègiques fonamentals per elaborar un Pla sobre la base del 

consens ciutadà, la concertació tècnica i la coordinació institucional. 

- L’Avanç del Pla de Mobilitat Urbana de la Seu d’Urgell va ser aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament, en sessió de data 06 d’agost de 2011, i sotmès a informació pública pel 

termini de tres mesos (agost-octubre de 2011). Posteriorment es van efectuar les 

degudes consultes de l’òrgan ambiental en referència a l’abast de l’avaluació. 

- El ple va fer l’aprovació inicial en sessió de 22 de desembre de 2011. La informació 

pública de pla i període d’al·legacions s’efectuà entre gener i febrer de 2012. En aquest 

període es van efectuar les degudes consultes a les administracions afectades i al públic 

interessat. 

5.2. ORIGEN DE LES APORTACIONS 

En aquest apartat es detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els 

processos de consulta que les han originades. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Sessió de consulta a la 
ciutadania 

Data Contingut de la sessió 

1r procés de participació ciutadana 01/12/2010 

Presentació de la diagnosi tècnica 

Diagnosi participada 

Valoració dels objectius del PMU 

2n procés de participació ciutadana 13/04/2011 

Comparació entre la diagnosi tècnica i participada 

Presentació de les propostes tècniques 

Anàlisi de les propostes 

3r procés de participació ciutadana 
01/08/11-

02/11/2011 
Servei de consulta a la ciutadania via web 

4t procés de participació ciutadana 14/12/011 Presentació de les propostes tècniques i participades 

Taula 4. Informació pública i participació ciutadana. 

Font: CINESI. 
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CONSULTES A LES ADMINISTRACIONS 

Fase de 
l’avaluació 
ambiental 

Administracions consultades Data d’emissió de l’informe 

Aprovació 
inicial 

Direcció General de Transports i Mobilitat 14 de febrer de 2012 

Agència de Residus de Catalunya 26 de gener de 2012 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 10 de febrer de 2012 

DG de Polítiques Ambientals (DTES) 05 de març de 2012 

Taula 5. Consultes a les administracions. 

Font:CINESI 

No es té constància de reunions amb les administracions afectades durant el procés 

d’avaluació ambiental. 

5.3. CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS 

DE CAIRE AMBIENTAL AL PLA 

5.3.1. Consideració de les aportacions de les administracions 

afectades 

APORTACIONS PROCEDENTS DELS INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS 

Òrgan Aportacions Incorporació en el pla 

Direcció 
General de 
Transports i 
Mobilitat 

Informe favorable on aconsella que els mecanismes 
d’execució del pla puguin establir acords amb 
municipis veïns i en les revisions temporals del pla es 
pugui ampliar l’àmbit territorial 

Es dóna per rebut l’informe. No es 
necessari la modificació del Pla. 

Agència de 
Residus de 
Catalunya 

Informe amb prescripcions referents a la interacció 
amb el vector residus. Proposa les següents mesures 
al servei de recollida: 

- Optimitzar rutes i freqüència 

- Millores en la flota de vehicles 

- Creació de mindeixalleris o àrees d’aportació al 
nucli urbà consolidat 

- Estudiar el sistema de mobilitat de les zones 
industrials, referent al transport de residus 
industrials 

- Fomentar serveis logístics de recollida en àrees 
industrials 

El Pla té en compte les mesures de la 
següent manera: 

- La nova concessió de recollida 
d’escombraries (a partir de l’1 de 
gener de 2015) inclourà la 
renovació dels vehicles actuals. 

- Està prevista l’entrada en 
funcionament d’una 
minideixalleria. 

- Es considera que el grau 
d’afectació sobre zones urbanes 
del transport de residus 
industrials està minimitzat 

Oficina 
Catalana del 
Canvi Climàtic 

Emet informe favorable am un seguit de 
consideracions per completar el document: 

- Referència a la contribució del transport a les 
emissions de CO2  a Catalunya. 

- Revisió dels càlculs d’emissions de CO2. 

- Deslligar el fenomen del canvi climàtic de la 
contaminació atmosfèrica per esser més global i 
transversal. 

Es completa l’ISA tal i com segueix: 

- S’afegeix un apartat (1.5) en 
referència a la contribució del 
transport al canvi climàtic. 

- Recalcula les emissions de CO2 
segons els criteris de l’OCCC. 

- Deslliga el canvi climàtic 
(emissions de CO2) de la resta 
d’emissions de contaminants 
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APORTACIONS PROCEDENTS DELS INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS 

Òrgan Aportacions Incorporació en el pla 

atmosfèrics per tal fer un correcte 
tractament de les dades. 

DG de 
Polítiques 
Ambientals 
(DTES) 

Aporta algunes qüestions de detall que poden ser 
objecte de millores: 

- L’anàlisi de fluxos de mobilitat hauria d’adquirir 
un major detall per identificar les oportunitats 
reals de canvi modal de cada flux. 

- Concretar el procediment d’anàlisi dels 
indicadors i el protocol d’actuació del seguiment 
del Pla. 

L’anàlisi de fluxos està inclòs en 
l’apart. 2.3 de l’ISA refós on es 
determina, tant pels fluxos interns i de 
connexió, la mobilitat a peu, en 
bicicleta, en transport públic i en 
vehicle privat. 

L’apartat 8 de l’ISA es dedica a les 
mesures de seguiment i supervisió i 
estableix el protocol d’actuació. En 
aquest apartat es remet al punt 2.4. 
per concretar l’ús dels indicadors. 

Taula 6. Aportacions procedents dels informes de les administracions i grau d’incorporació. Fase 

d’aprovació inicial. 

Font:CINESI i pròpia 

5.3.2. Consideració d’aportacions derivades dels processos de 

consulta i participació 

A continuació es detallen les aportacions rebudes en matèria ambiental del públic durant la 

fase d’informació pública del pla fent-ne una valoració tècnica. 

APORTACIONS DE CAIRE AMBIENTAL REBUDES 

Persona/entitat/òrgan 
que emet l’aportació 

Aportacions Valoració tècnica 

Unió de Botiguers de 
la Seu d’Urgell (UBSU) 

- El Pla atorga una importància excessiva a la 
bicicleta. No desitgen una limitació o 
dificultat de l’accés dels vehicles al centre de 
la ciutat. 

- El carril bici limita excessivament la mobilitat 
i accessibilitat d’altres tipus de transport. 

La bicicleta es tracta com un 
mode de transport més al que es 
pretén donar una major visibilitat. 

Es desestima la al·legació. 

Josep Cortés 

- No es considera pertinent la introducció del 
carril bici, després de la poca efectivitat del 
que hi ha al costat del Parc del Segre. 

- L’ampliació de voreres es considera 
exagerat; com a alternativa es planteja talar 
els arbres que dificultin el pas dels vianants. 

La bicicleta es tracta com un 
mode de transport. El carril bici 
existent no és de referència i se’n 
proposa la seva modificació. 

Les amplades de voreres estan 
establertes per normativa. 

Es desestima la al·legació. 

Francesc Baena Abril. 
Delegat de taxistes de 
l’A.P. d’auto-taxi de 
Lleida 

Les aportacions no són de caire ambiental. -- 

Grup municipal de 
Progrés a l’Aj de la 
Seu d’Urgell 

- Proposa un eix per a vianants al sud de la 
trama urbana de l’Eixample. 

- Les bicicletes i els vianants no haurien de 
compartir espai. S’aposta perquè la bicicleta 
comparteixi espai amb el cotxe mitjançant 
senyalització vertical. 

- Proposa millorar servei de transport a la 

- Es considera encertada 
l’aportació sobre l’eix per a 
vianants i s’estima l’al·legació 

- Les propostes del Pla en 
referència a la bicicleta tenen 
per objecte posar les bases 
d’una estructura de xarxa 
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APORTACIONS DE CAIRE AMBIENTAL REBUDES 

Persona/entitat/òrgan 
que emet l’aportació 

Aportacions Valoració tècnica 

demanda i promoure connectivitat dels 
autobusos i ferrocarril. 

bàsica que ofereixi una bona 
connectivitat. Es desestima 
l’al·legació. 

- Sobre el transport urbà, no és 
la temàtica objecte del Pla. 

Productora Elèctrica 
Urgelense, SA 
(PEUSA) 

Les aportacions no són de caire ambiental. -- 

Àngel Rúbio Salvador Les aportacions no són de caire ambiental. -- 

Taula 7. Aportacions de caire ambiental rebudes durant la fase d’informació pública de l’aprovació inicial. 

Font:CINESI i pròpia 

La resta d’al·legacions que no són de caire ambiental, en general s’adrecen en el sentit de 

modificar els sentits de circulació, en les zones d’aparcament i en la necessitat d’elaboració 

d’un Pla de Mobilitat Urbanan en el context actual de crisi, entre altres. 
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6.1. INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA VERSIÓ DEL 

PLA QUE ES PROPOSA SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISIONAL 

Obviant que el Pla s’ha elaborat en consonància amb l’ISA i que els aspectes ambientals 

s’han integrat transversalment durant tot el procés d’elaboració i redacció, les principals 

determinacions que estableix l’ISA i la seva inclusió en el Pla aprovat inicialment són 

bàsicament els indicadors ambientals i les actuacions que se’n deriven. 

6.2. DIFICULTATS SORGIDES 

Durant el procés d’avaluació ambiental del PMU de La Seu d’Urgell han existit un seguit de 

condicionants que han dificultat determinades anàlisis i plantejaments. Les dades 

disponibles per part de l’Ajuntament de la Seu i les dades recopilades a camp per a l’anàlisi 

de la mobilitat del municipi no ha permès assolir el nivell de detall necessari per analitzar 

amb més profunditat alguns aspectes citats en el present document. Com per exemple: 

- La distància mitjana de recorregut dels desplaçaments urbans i interurbans amb vehicle 

motoritzat. Les dades usades han estat una aproximació. 

- La distribució futura de vehicles segons el tipus de combustibles ha estat difícil d’avaluar 

perquè existeixen estudis que indiquen que l’aplicació de mesures de substitució de 

combustibles fòssils, actualment presenta nombrosos interrogants relatius a la 

sostenibilitat global, social i econòmica. 

- La dificultat d’obtenció de dades de mobilitat intermunicipal que ha comportat la 

necessitat d’extrapolacions, molt sovint poc contrastades. 

Per altra banda, el procés dilatat en el temps suposa també un problema pel que fa a 

l’actualització de les dades utilitzades en el Pla i que dificultaran el compliment dels terminis 

definits en aquest. 

6.3. ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL 

PLA 

6.3.1. Avaluació dels paràmetres ambientals 

Consum d’energia i emissions 

Per tal de calcular les emissions GEH i la contaminació atmosfèrica produïdes pel sector del 

transport a la Seu a l’any 2016 i l’any 2022 s’ha utilitzat el model de càlcul AMBIMOB-U. 
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Per tal d’utilitzar l’eina ha estat necessari incorporar els següents paràmetres específics del 

sistema de mobilitat en estudi: 

 Dades de mobilitat 

 Dades de mobilitat anual en vehicles-km 

 Dades de mobilitat segons tipus de via 

 Parc de vehicles 

S’ha de tenir en compte que la majoria de mesures no es poden avaluar de forma 

quantitativa, ja que no hi ha disponibles les dades suficients per poder-ho fer. 

A la taula següent es mostra els resultats de consum d’energia (en tones de petroli) i 

emissions (en tones/any) obtinguts a l’AMBIMOB-U a partir de tots els paràmetres dels 

apartats anteriors. 

CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CONTAMINANTS 

 

Valor 

actual 

(2010) 

Valor 

tendencial 

(2016) 

Valor 

alternativa 

escollida 

2016 

Valor 

alternativa 

escollida 

2022 

Variació valor 

actual i 

alternativa 

2016 

Variació valor 

actual i 

alternativa 

2022 

Consum 

energètic 

(tep/any) 

886,0 986,0 810,0 866,0 -8,58% -2,26% 

Emissions 

CO2 (t/any) 
19.949 21.534 18.911 19.788 -5,20% -0,81% 

Emissions 

NOx (t/any) 
14,35 16,23 11,33 9,99 -21,05% -30,38% 

Emissions 

PM10 (t/any) 
1,84 2,01 1,46 1,42 -20,65% -22,83% 

Taula 8. Consum energètic i emissions de contaminants de la mobilitat urbana. 

Font: pròpia a partir de l’eina AMBIMOB-U 

El sistema de mobilitat de la Seu en l’alternativa escollida consumeix 810 tep/any, on el 93% 

prové del consum de combustibles derivats del petroli (gasolina i dièsel). En l’escenari del 

PMU la distribució de combustibles per tipologia és més diversa, i al mateix la relació 

gasolina-dièsel mostra un pes del consum de dièsel més important respecte la gasolina. No 

obstant, en l’escenari PMU el consum d’energia és aproximadament un 18% inferior al de 

l’escenari tendencial. A continuació es mostra la distribució de combustibles en l’escenari 

actual, tendencial i PMU: 
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CONSUM ENERGÈTIC PER TIPUS DE COMBUSTIBLE 

 
Valor actual 

(2010) 

Valor tendencial 

(2016) 

Valor alternativa 

escollida 2016 

Valor alternativa 

escollida 2022 

Gasolina 437 476 204 96 

Diesel 446 507 547 620 

GN 0 0 18 50 

Electricitat 0 0 1 3 

Bio10 3 3 12 46 

GLP 0 0 11 19 

Híbrids 0 0 1 4 

Hidrogen 0 0 14 29 

Taula 9. Consum energètic per tipus de combustible. 

Font: pròpia a partir de l’eina AMBIMOB-U 

Pel que fa a les emissions de CO2, en l’alternativa escollida del PMU s’estima unes 18.911 

t/any per a l’any 2016. En comparació a l’escenari actual, la disminució aconseguida 

assolida és del 5,2%. En canvi, en l’escenari tendencial les emissions de CO2 és d’un 

augment del 7,95%. En tots els escenaris el cotxe és el principal responsable de les 

emissions. 

Quant a emissions de NOx i PM10, en l’escenari PMU (2016) les emissions de NOx 

suposen unes emissions de 11,33 t/any, per tant els valors es mantenen inferiors al valor 

actual, concretament un 21% inferior. Pel que fa a les PM10 es preveu que amb l’aplicació 

de les actuacions del PMU les emissions es redueixin un 20,7%, passant de l’1,84 t/any 

actuals a l’1,46 t/any. 

En el cas de l’escenari tendencial, tant les emissions de NOx com les emissions de PM10 

augmenten. 

Contaminació acústica 

Les dades més actualitzades de que es disposa sobre contaminació acústica són les 

procedents de l’esborrany del mapa de capacitat acústica del municipi, així com el mapa de 

zonificació acústica que l’acompanya on es defineixen les diferents zones de sensibilitat 

acústica. 

El programa d’actuacions del PMU proposa mesures que directament o indirectament 

incideixen en aquest aspecte tot reduint l’impacte acústic causat pel trànsit. Per exemple, 

l’increment de zones 30, les zones de prioritat invertida, la creació de nous carrils bici, la 

definició d’una franja horària de càrrega i descarrega de mercaderies.  
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Cal destacar que l’alternativa escollida també aposta per la reducció dels veh-km dels 

cotxes i també per la reducció de la velocitat de circulació dins el municipi, no es considera 

agosarat afirmar que les superacions del límit d’immissió detectades en el mapa de 

capacitat acústica es redueixin. 

Grau d’ocupació del sòl 

Les principals actuacions del PMU es destinen a augmentar l’espai públic destinant a 

vianants i bicicletes en detriment de l’espai viari per a vehicle motoritzat privat. 

Per a l’any 2016 es preveu que l’espai públic destinat al vianant representi un 32,0% del 

total, enfront al 29,5% actual. Així com que el 30,0% dels quilòmetres de la xarxa viària 

esdevinguin de prioritat per vianants (peatonal, prioritat invertida o zona 30). 

Per altra banda, es preveu mantenir la relació entre el número de places d’aparcament en 

superfície i el nombre de turismes censats al voltant del 0,45. 

Accidentalitat 

L’accidentalitat, ja amb valors baixos en l’actualitat, es preveu que es vegi reduïda encara 

més amb l’aplicació de les actuacions del pla, així com també l’estabilització de les víctimes 

mortals. 

6.3.2. Mesures protectores, correctores i compensatòries 

El PMU de la Seu d’Urgell disposa d’un quadre d’indicadors que li permetran determinar en 

quina proporció s’han efectuat les actuacions que es proposen en el pla i la seva eficiència o 

grau d’acompliment dels objectius del pla, és a dir, si el sistema de mobilitat s’apropa als 

resultats que es pretenen assolir amb el pla. 

6.4. DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES 

MESURES I ACCIONS QUE DESENVOLUPIN O ES DERIVIN DEL PLA 

El pla i la legislació sectorial, sobre la base de la llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació 

ambiental de plans i programes, que alhora també compleix amb les determinacions de la 

transposició a l’estat espanyol de la Directiva 2001/42/CE mitjançant la Ley 9/2006, de 28 

d’abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, determina que els plans derivats, hauran de ser sotmesos al procediment 

d’avaluació ambiental segons l’art. 100 RLUC. En aquest cas, al tractar-se d’un Pla de 

Mobilitat Urbana, caldrà que les mesures i accions que es desenvolupin també tinguin en 

consideració els seus efectes ambientals i la forma en que s’apliquen. 
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6.5. CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 

6.5.1. Indicadors ambientals de seguiment 

Els indicadors ambientals definits compleixen amb els paràmetres següents: 

- són fàcilment mesurables, de manera que es pot efectuar l’examen amb una certa 

immediatesa i sense excessives complicacions de caràcter tècnic.  

- són pràctics i comprensibles, a fi i efecte que puguin assolir de forma efectiva el paper 

d’eines d’informació pública si és necessari. La seva interpretació ha de ser rellevant per 

classes dirigents, quadres tècnics i ciutadania en general. 

- són descriptius i integren un ampli nombre d’entrades, per a què en un sol indicador 

quedin reflectits més aspectes ambientals, directament o bé indirecta. 

Els indicadors ambientals que el pla considera són: 

RESUM DELS INDICADORS AMBIENTALS 

Definició Unitats 
Valor actual 

(2010) 
Valor objectiu 

(2016) 
Valor objectiu 

(2022) 

 

Nivell d'autocontenció dels 
desplaçaments quotidians  
(% desplaçaments urbans 
respecte el total del generats). 

% 70% 70% 71% 

G
E

N
E

R
A

L
S

 

Distància mitjana dels 
desplaçaments  
(urbà, interurbà i total). 

km 

Urbà = 1,55 km  
Interurbà = 15,95 
km Total = 5,85 

km 

Manteniment o 
disminució 

Manteniment o 
disminució 

Emissió de gasos d'efecte 

hivernacle: CO2 
Tn/Any 19.949 17.954 15.959 

Emissió de contaminants 

atmosfèrics del transport: NOx 

Emissió de contaminants 

atmosfèrics del transport: PM10 

Tn/Any 
14,35 

1,84 

12,92 

1,67 

11,48 

1,48 

Indicadors de qualitat de l'aire 
(XVPCA). 

µg/m
3
  

Mitjana anual NOx 

<40 g/m
3
  

Mitjana anual 
PM10 <40 mg/m

3
  

Mitjana anual NOx 

<40 g/m
3
  

Mitjana anual PM10 
<40 mg/m

3
 

Mitjana anual NOx 

<40 g/m
3
  

Mitjana anual PM10 
<40 mg/m

3
 

Contaminació acústica  
(% de població per sobre dels 
nivells legals). 

dB 12,0% 0,0% 0,0% 
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E
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P
E

C
ÍF
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S

 

Mobilitat no motoritzada       

Espai dedicat a vianants, 
bicicletes i a mobilitat 
motoritzada (% sobre l'espai 
viari total). 

% 

Vianants = 29,5 % 
Bicicletes = 0,8 % 

Mobilitat motoritzada 
= 69,7 % 

Vianants = >29,5 % 
Bicicletes = >0,8 % 

Mobilitat motoritzada 
= <69,7 % 

Vianants = >29,5 % 
Bicicletes = >0,8 % 

Mobilitat motoritzada 
= <69,7 % 

Cobertura territorial de 
infraestructura específica per a 
vianants (% de superfície 
urbana amb infraestructura 
específica per a vianants 
respecte la superfície total 
d'espai viari: plataforma única + 
amplades de més de 1,5 m). 

% 22,45% Augment Augment 

Infraestructura específica per a 
bicicletes  
(km de carril bici i de carrers de 
convivència). 

km 

Carrils bici = 2,8 km 
Carrers de 

convivència = 6,3 
km 

Total = 9,1 km 

Carrils bici = >2,8km 
Carrers de 

convivència = >6,3 
km 

Total = >9,1 km 

Carrils bici = >2,8km 
Carrers de 

convivència = >6,3 
km 

Total = >9,1 km 

Transport públic       

Quilòmetres d'itinerari d'autobús 
per viari en situació de congestió 
en hora punta. 

km 
0 

(No hi ha servei 
d'autobús urbà) 

Augment Augment 

Cobertura de transport públic 
urbà (població coberta 
considerant 250 metres de radi 
en parades d'autobús urbanes). 

% 
0 % 

(No hi ha servei 
d'autobús urbà) 

Augment Augment 

Cobertura de transport públic 
interurbà (població coberta 
considerant 1000 metres de radi 
en parades i estacions 
interurbanes). 

% 93,21% 100,00% 100,00% 

Vehicle privat       

Ocupació mitjana dels 
automòbils. 

ocup. 
/veh 

1,22 Augment Augment 

Modernització vehicles 
municipals  
(% elèctrics, gas, híbrids 
respecte el parc de vehicles 
total). 

% 0% Augment Augment 

Aparcament regulat en 
destinació (número i percentatge 
respecte el total d'aparcament a 
la via pública, i numero fora de 
la via pública). 

% 

Zona blava = 607 
places (14%) 

Aparcament fora de 
calçada = 5.563 

places 

Manteniment de la 
relació entre nombre 

d’aparcaments i 
població 

Manteniment de la 
relació entre nombre 

d’aparcaments i 
població 

Taula 10. Indicadors ambientals. 

Font: pròpia a partir de l’eina AMBIMOB-U 
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6.5.2. Modalitat de seguiment 

El PMU de la Seu d’Urgell disposa d’un quadre d’indicadors que li permetran determinar en 

quina proporció s’han efectuat les actuacions que es proposen en el pla i la seva eficiència o 

grau d’acompliment dels objectius del pla, és a dir, si el sistema de mobilitat s’apropa als 

resultats que es pretenen assolir amb el pla. En cas de detectar una desviació negativa dels 

resultats respecte els objectius ambientals del Pla caldrà notificar-ho a l’Oficina Catalana de 

Canvi Climàtic per tal de determinar amb l’Ajuntament la recercar de les causes i emprendre 

les accions pertinents segons el cas. Ja sigui aplicar mesures concretes per resoldre la 

desviació o redefinir l’indicador si aquest no garanteix la solidesa necessària. 

Es proposa que per al seguiment del pla es realitzi com a mínim un informe als tres i als sis 

anys. Així les conclusions del darrer informe constituiran una font d’informació més a 

considerar en la diagnosi de redacció del PMU que el succeeixi. 

Els informes de seguiment constaran com a mínim de la següent informació: 

− Estat d’execució de les mesures en relació al programa d’actuació establert. 

− Seguiment dels objectius ambientals, que ha de comportar, com a mínim, el càlcul dels 

indicadors específics associats per a l’informe corresponent a l’horitzó +3, i de tots els 

indicadors de seguiment dels objectius ambientals per al corresponent a l’horitzó +6. 

 

La Seu d’Urgell, a 19 de març de 2012 

 

Equip redactor de la Llena Ambiental,  

 

Toni Costa Pedrós 

Llicenciat en Ciències Ambientals 

Núm. Col·legiat 0296 

 

Marta Galimany Guasch 

Llicenciada en Ciències Ambientals 

Núm. Col·legiada 1321 
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7. Resolució 



 

MEMÒRIA AMBIENTAL PEL 
PMU DE LA SEU D’URGELL 

 
 

 
 

PÀG. 38 

7.1. RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES 

AMBIENTALS 
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7.2. INFORME A LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 

POLÍTIQUES AMBIENTALS 

 



INFORME A LA RESOLUCIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE LA SEU D’URGELL 
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CONTINGUT DEL PRESENT INFORME 

El present informe conté les valoracions i les respostes a l’escrit presentat durant el termini de verificació del Pla de 

mobilitat urbana de la Seu d’Urgell per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

TRAMITACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE LA SEU D’URGELL 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 27 de desembre de 2011, va aprovar inicialment el Pla de 

mobilitat urbana de la Seu d’Urgell. Així mateix, va acordar sotmetre’l a informació pública el 28 de desembre de 2011 

per un període de 45 dies hàbils, que van expirar el 29 de febrer de 2012. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 d’abril de 2012, va aprovar provisionalment el Pla de mobilitat urbana de la Seu 

d’Urgell i, posteriorment, va iniciar els tràmits per la verificació per part de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals. 

 

O-04. Direcció General de Polítiques Ambientals 

 

El 14 de maig de 2012, la Direcció General de Polítiques Ambientals emet un informe d’aprovació del Pla de Mobilitat 

Urbana de la Seu d’Urgell i l’Avaluació Ambiental (veure la literalitat en l’escrit registrat el 24 .05.2012 amb el número 

3.793). 

L’escrit esmenta com antecedents el document de referència amb data 27 d’octubre de 2010 i l’informe d’aprovació 

inicial del 10 d’abril emesos per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental. 

La memòria ambiental del PMU de la Seu d’Urgell es considera adequada donat que valora adequadament les 

consideracions efectuades pels diferents actors que han intervingut en el procés d’avaluació ambiental i en justifica el 

grau d’incorporació al Pla. Així es valoren positivament els següents aspectes: 

 La configuració d’un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu, 

l’augment de la integració social aportant una accessibilitat universal, l’increment de la qualitat de vida dels 

ciutadans i de les seves condicions de salut i l’establiment d’unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

 Reducció de la quota modal del vehicle privat en un 10,8% vers un augment dels desplaçaments en modes no 

motoritzats i en transport públic (8,3% i 2,4% respectivament) el que comportarà una reducció del 16% dels 

vehicles-km/any a l’escenari +6 i un 12,2% a l’escenari +12. 

D’altra banda es recullen com a fonaments de dret els següents punts: 

Primer: d’acord amb el procediment d’avaluació ambiental establert per la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 

ambiental de plans i programes i, en particular, el que disposa l’article 26 b) en relació amb la competència per a 

dictar l’acord exprés que conté la resolució sobre la memòria ambienta. 

Segon: d’acord amb el que disposen els articles 12.1 a) i 14 del Decret 44/2011, de 4 de gener, d’estructuració del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Tercer: d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

Quart: d’acord amb el decret 362/2006 de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat. 
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Tal i com indica la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 

es compromet al compliment de les determinacions especificades: 

a) Seguiment ambiental del Pla amb l’emissió dels informes previstos a la memòria ambiental, d’acord amb els 

articles 29 i 30 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

b) En cas que l’anàlisi futur dels indicadors de seguiment faci preveure uns nivells de qualitat ambiental inferiors 

als previstos pel Pla, caldrà que l’Ajuntament incorpori als informes de seguiment les mesures addicionals per 

redreçar aquetes tendències. 

c) En cas que es redactin plans i programes derivats de l’aplicació del Pla de mobilitat urbana de la Seu d’Urgell 

aquests s’han d’adequar als objectius ambientals d’aquest pla, i el seguiment de la seva execució ha de ser 

incorporat als seus mecanismes de seguiment. 

d) D’acord amb l’article 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

l’Ajuntament notificarà per escrit l’aprovació a l’òrgan ambiental així que tingui lloc i farà constar on està 

disponible la documentació completa del Pla. D’altra banda, no serà necessari que l’Ajuntament presenti cap 

informe a l’òrgan ambiental donat que no s’han produït canvis entre l’aprovació provisional i la definitiva. 

 


