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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 
L’objectiu del Pla de Seguiment és l’avaluació periòdica de les actuacions que es 
realitzin en funció d’allò contemplat en el PAA proposat a l’auditoria. És important que 
intervinguin en el procés de seguiment tant representants de l’Administració com 
agents socials i econòmics. Un cop a l’any, el Consell de Sostenibilitat realitzarà un 
informe sobre l’aplicació de l’Agenda 21 i l’evolució dels indicadors ambientals, el qual  
s’enviarà a tots els partits polítics. Aquest informe serà debatut al Ple Municipal del 
mes d’octubre d’aquell any. 
 
El Pla de Seguiment haurà de realitzar-se amb una certa flexibilitat en relació a 
situacions externes que poden influir sobre algunes de les actuacions previstes, com 
per exemple el temps transcorregut, el marc financer local, autonòmic, estatal i 
europeu, etc. 
 
La finalitat del present apartat és proposar una metodologia i programació de les 
etapes necessàries per a implementar de forma completa el PAA envers l’Agenda 21 
local de la Seu d’Urgell. Així, es proposa el desenvolupament del Pla de Seguiment 
d’acord amb les següents etapes:  
 
1. Presentació del Pla d’Acció Ambiental proposat. 
 
Dirigida principalment als tècnics municipals i a la ciutadania en general. 
 
L’inici d’aquesta etapa coincidiria amb el procés de presentació dels resultats de 
l’auditoria, en la qual s’han de concretar els aspectes més importants a divulgar i a 
incidir per a aconseguir una major participació, interès i conscienciació ciutadana.  
 
L’objectiu que s’ha de transmetre clarament és que l’auditoria és, per damunt de tot, un 
punt de partida per a la millora ambiental del municipi que cal fer avançar amb la 
participació de tots. 
 
2. Discussió del Pla d’Acció Ambiental. 
 
A partir del Pla de Participació endegat durant la present auditoria s’ha aconseguit 
preparar l’escenari de treball per a madurar el Pla d’Acció Ambiental proposat. En 
aquesta etapa s’ha de fomentar la participació activa de les entitats socials i modelar el 
PAA segons les discussions i conclusions de les sessions de treball. Cal programar en 
endavant fòrums oberts, reunions de treball i sessions tècniques per aconseguir 
aquesta participació. 
 
Paral·lelament caldrà realitzar un seguiment i anàlisi del grau d’implicació dels agents 
socials, tot realitzant informes estadístics del grau de participació, així com recollint 
ordenadament totes les propostes i avaluant el grau d’interès i participació en el 
procés.  
 
3. Inici de la implantació de les actuacions incloses en la fase I del PAA, segons 
les prioritats prèviament establertes. 
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Consistirà a començar a treballar i aplicar les actuacions incloses en la fase I del PAA, 
tot realitzant l’ordenació interna necessària en matèria d’organització administrativa, 
responsabilitats, procediments, etc.  
 
 
 
4. Autoavaluació. 
 
Realitzar una avaluació dinàmica del grau d’aplicació de les actuacions i dels resultats 
de la seva aplicació. En aquest sentit, els indicadors ambientals, com a punt de 
referència objectiu i  paramètric,  permeten avaluar l’evolució dels diferents vectors 
ambientals sotmesos a les actuacions corresponents descrites en el Pla d’Acció. Per a 
portar a terme aquesta avaluació, es mes endavant es proporciona un sistema 
d’indicadors que constitueixen l’eina necessària en aquest sentit.  
 
El sistema d’indicadors proposat ha considerat els caracteritzats per les següents 
propietats:  mesurable, de fàcil obtenció, sensible als canvis ambientals, de fàcil 
interpretació i de fàcil utilització. Aquest sistema ha de ser dinàmic, de forma que 
incorpori altres indicadors que siguin necessaris, paral·lelament a la maduració del 
PAA, i viceversa, l’adequació del PAA en base als seus resultats. Els resultats de 
l’avaluació i els indicadors s’hauran d’informar i divulgar als ciutadans.  
 
5. Definició de l’Agenda 21 local. 
 
Redacció definitiva de l’Agenda 21 local en base als resultats del procés d’auditoria i 
etapes prèvies del Pla de Seguiment. 
 
 
22..  SSIISSTTEEMMAA  DD’’IINNDDIICCAADDOORRSS  PPRROOPPOOSSAATTSS..  
 
L’indicador és un element de referència objectiu i paramètric que permet avaluar 
sintèticament l’evolució dels diferents vectors ambientals sotmesos a les actuacions 
corresponents descrites en el PAA. El sistema d’indicadors proposat tot seguit estan 
caracteritzats per les següents propietats:  
 
a) Són mesurables. 
b) De fàcil obtenció. 
c) Sensibles als canvis ambientals. 
d) De fàcil interpretació. 
e) De fàcil utilització. 
 
S’ha de dir en aquest sentit que el present sistema no és, ni molt menys, un conjunt 
tancat i definitiu. Des del moment en què la realitat social i ambiental del municipi 
evoluciona amb el temps, queda oberta la porta a la seva modificació, substitució o 
incorporació en funció de les necessitats objectives identificades en aquest sentit. És, 
per tant, la voluntat de la ciutadania i dels grups socials municipals la que determina 
l’abast i el grau d’actuació del Pla de Seguiment. 
 
Per al cas de la Seu d’Urgell s’han emprat 23 indicadors, alguns d’ells establerts pel 
sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat consensuat per la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la sostenibilitat, fet que permet la seva comparació amb altres municipi 
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que també els hagin emprat. D’aquesta forma és possible disposar d’un punt de 
referència quant a valoració amb altres realitats municipals del país. 
 
  
33..  IINNDDIICCAADDOORRSS..  
 

Indicador 1 Títol:
ESTRUCTURA URBANA: 
DESPLAÇAMENT I MOBILITAT DE LA 
POBLACIÓ 

Descripció 
Permet conèixer el tipus i l’estructura de la mobilitat interna i externa del municipi, així 
com avaluar el pes específic dels desplaçaments en vehicle privat. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                             Nombre de desplaçaments en vehicle privat   x 100 
                               Nombre total de desplaçaments (a peu +  
                                Bicicleta+transport públic+vehicle privat) 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual: 49,3% (2001) 

Observacions: Les dades 
es poden obtenir a 
IDESCAT.  

 

Indicador 2 Títol: ESTRUCTURA URBANA: CARRERS DE 
PRIORITAT PER ALS VIANANTS 

Descripció 
Avalua la superfície de vials urbans amb alguna mesura de moderació de la circulació 
(zona per a vianants, zona de prioritat invertida, zona 30, etc.) respecte a la superfície 
total de la xarxa viària urbana. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 

 
∑ Superfície viària amb moderació de la circulació   x 100 

                                     Superfície total de la xarxa viària urbana 
 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual:  No es disposa de dades. 

Observacions: -- 
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Indicador 3 Títol: ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓ DEL 
SÒL 

Descripció 
Avalua el potencial d’ocupació urbana del sòl, a partir de determinar la superfície 
urbana ocupada o en prevenció de ser ocupada (mitjançant plans parcials) en relació 
amb la superfície total del municipi.  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                             Sup. urbana actual + Sup. urbanitzable planificada 
                            + Sup. de sistemes. generals en sòl no urbanitzable   x 100 
                                                 Superfície total del municipi 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Variable a criteri de l’Ajuntament 

 
Valor Actual: 15,93 % (2002) 

Observacions: -- 

Indicador 4 Títol: BIODIVERSIDAD 

Descripció 
Avalua el grau de biodiversitat mitjançant el percentatge d’aus nidificants, de 
presencia comprovada,  al municipi, respecte el total de potencials de l’entorn. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                    Nombre especies aus nidificants presents al municipi    x 100 
                      Nombre total d’espècies d’aus nidificant potencials 
 
Unitat: nombre d’espècies 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Manteniment a curt termini i 
increment a mitjà i llarg termini 

 
Valor Actual:  32,4 % 

Observacions: Aquest 
indicador exigeix un alt 
grau d’especialització 
tècnica. 
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Indicador 5 Títol: CABAL ECOLÒGIC DEL RIU SEGRE 

Descripció 
Avalua el nombre de dies anuals en que el cabal del riu Segre, al seu pas pel municipi 
de La Seu d’Urgell, és superior a 1,42 m3/s. Aquest és el cabal que ha estat considerat 
com a ecològic a la present auditoria municipal. 
 
Mètode d’obtenció 
Sol·licitud de dades a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
 
Unitat: Nombre de dies. 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada:  Increment a mitjà i llarg termini 

 

Valor Actual: 11,76 dies/any en que es supera el cabal 
considerat ecològic (període 1981-2002). 

Observacions: -- 

Indicador 6 Títol:
METRES LINIALS EN ELS QUALS ES 
PRODUEIX DESBORDAMENT EN UN 
PERÍODE DE RETORN DE 100 ANYS  

Descripció 
Avalua la longitud, expressada en metres lineals, del recorregut del Valira o del Segre, 
al seu pas pel terme municipal de La Seu, en la qual es pot produir desbordament en 
un període de retorn de 100 anys.  
 
Mètode d’obtenció 
Les dades s’obtenen amb la realització d’inundabilitat del riu Segre. Els valors es 
calculen en % de longitud en la qual es produeix desbordament o bé hi ha un resguard 
inferior a 0,5 m. 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada:  Disminució a mitjà i llarg termini 
Valor Actual:  
-Tram canalitzat (Pont Alàs- Pont Palanca):  
zones sense resguard per una avinguda de 100 anys 
2,6% (octubre 2005). Amb resguard inferior a 0,5 m per 
una avinguda de 100 anys 12,4 % (octubre 2005) 
-Tram no canalitzat (Pont Palanca- Mesclant Aigües): 

 
Desbordament avinguda 100 anys: 38,35% 

Observacions: -- 
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Indicador 7 Títol:
ADEQUACIÓ DEL PLANEJAMENT A LA 

SINGULARITAT ECOLÒGICA DEL 
TERRITORI 

Descripció 
Calcula la superfície d’especial valor ecològic, classificada com a sòl urbanitzable en 
el planejament vigent, respecte al total de superfície d’espais d’especial valor ecològic 
del municipi. Es consideren espais d’especial valor ecològic: 1. Boscos naturals 
d’espècies autòctones, 2. Cursos fluvials i zones humides, 3. Margues fluvials i boscos 
de ribera, 4. Llacunes costaneres, aiguamolls i dunes, 5. Hàbitats rocosos i coves, 6. 
D’altres espais naturals singulars (sòl agrícola, espais periurbans d’especial valor, etc.)
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 

 
100 – A   on A és la següent expressió 

 
∑ Superfície d’espais d’especial valor ecològic en sòl urbanitzable   x 100 

                               Superfície total d’espais d’especial valor ecològic 
 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada:  Manteniment. 

 

Valor Actual: 100 % 

Observacions: Aquest 
indicador calcula el 
percentatge de sòls amb 
alguna figura de protecció 
dins de la zona 
urbanitzable, respecte la 
superfície total de sòl 
protegit a tot el municipi. 
Actualment a La Seu 
aquest valor és el màxim. 
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Indicador 8 Títol: CONSUM FINAL D’ENERGIA 

Descripció 
Mesura el consum final d’energia considerant els diferents tipus d’energia consumits al 
municipi, com són l’energia elèctrica (EE), gas natural (GN), gasos liquats del petroli 
(GLP), combustibles líquids (CL) i energies de producció local (EPL). L’indicador 
s’expressa en TEP (tones equivalents de petroli). Per al càlcul de les energies de 
producció local només es considera l’energia solar que no s’incorpora a la xarxa 
elèctrica. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                           Consum anual total d’energia (EE, GN, GLP, CL i EPL) 
                                         Nombre total d’habitants al municipi 
 
Unitat: TEP/ habitant i any 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Manteniment a curt termini i 
disminució a mitjà i llarg termini. 

 
Valor Actual: 1,13 TEP/habitant (2002) 

Observacions: -- 

Indicador 9 Títol: INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL.  

Descripció 
Aproximació a l’eficiència energètica de l’economia local, a partir de determinar el 
consum total d’energia amb relació al producte interior brut (PIB) del municipi. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                            Consum anual total d’energia (EE, GN, GLP, CL i EPL) 
                                                               PIB municipal 
 
Unitat: Kwh/milions d’euros 
Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual: 988140,34 Kwh / M€ (2002)  

Observacions: -- 
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Subindicador 9.1 Títol:
INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL. 
CONSUM ENERGÈTIC DE 
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL 

Descripció 
Avalua el consum d’energia propi de l’enllumenat del municipi. 
 
Mètode d’obtenció 
Aquest valor es calcularà per dues vies, realitzant els següents càlculs: 
 
                                                  Consum total d’enllumenat     
                                                   Nombre total d’habitants 
 
i 

      Consum total d’enllumenat 
    m2 de carrer il·luminat 

Unitat: kWh/habitant i any  i kWh/ m2

Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual (2002): 204,8 KW/h hab (2002) 

Observacions: -- 

 

Subindicador 9.2 Títol:
INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL. 
CONSUM ELÈCTRIC DELS EDIFICIS 
PÚBLICS 

Descripció 
Aproximació a l’eficiència energètica dels edificis municipals. Es proposa utilitzar pel 
càlcul tres tipus d’edificis municipals: ajuntament, escola i poliesportiu. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                                 Consum energètic de l’edifici             
                                               Superfície construïda de l’edifici 
 
 
Unitat: TEP/m2

Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 

Valor Actual: Pavelló poliesportiu: 0,01TEP/m2, 
Biblioteca Sant Agustí: 0,02 TEP/m2, CEIP Albert Vives: 
0,01 TEP/m2, CEIP Pau Claris: 0,02 TEP/m2, Les 
Monges: 0,01 TEP/m2, Guarderia La Grandalla: 0,01 
TEP/m2, Ajuntament de La Seu: 0,03 TEP/m2  

Observacions: -- 
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Subindicador 9.3 Títol:
INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL. 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL 
TRANSPORT PÚBLIC I PRIVAT 

Descripció 
Aproximació a l’eficiència energètica del transport públic i privat al municipi. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar els següents càlculs, segons 
l’estimació emprada: 
 
Estimació 1 i 3: 
 
                            Consum energètic del transport (públic i privat) 
                                                    Km totals recorreguts 
Unitat: TEP/ km 
 
Estimació 2: 
 
                            Consum energètic del transport (públic i privat) 
                                                    Núm. habitants 
 
Unitat: TEP/ hab.any 
Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 

Valor Actual: Estimació 1: 0,000084 TEP/Km. Estimació 
2: 0,63 TEP/hab.any. Estimació 3: 0,000099 TEP/Km 

Observacions: -- 

Indicador 10 Títol: PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIES 
RENOVABLES 

Descripció 
Avalua el nivell d’autoabastament local amb fonts energètiques renovables i 
sostenibles. Per al càlcul de l’indicador es consideren energies renovables sostenibles 
l’eòlica, la solar i la minihidràulica.  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                              Producció anual d’energies renovables sostenibles 
                                           Nombre total d’habitants al municipi 
 
Unitat: KWh/ habitant i any 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual: 0,57TEP / habitant (2006) 

Observacions: -- 
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Indicador 11 Títol: RECUPERACIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 

Descripció 
Calcula el percentatge de residus municipals de gestió pública recuperats respecte al 
total de residus municipals produïts. Es considera un residus recuperat aquell que a 
partir d’un conjunt d’operacions (reciclatge, reutilització, compostatge) torna a ser 
aprofitat, totalment o parcialment. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                           Tones anuals de residus municipals recuperats   x 100 
                            Tones anuals de residus municipals produïts 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual: 39,93% (2001) 

Observacions: Valors 
obtinguts de l’Agència de 
Residus de Catalunya.  

 

Indicador 12 Títol: INTENSITAT DE PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS DE L’ECONOMIA LOCAL 

Descripció 
Estima la intensitat de producció de residus a partir de la producció total de residus, 
tant municipals com industrials amb relació al producte interior brut (PIB). 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                    Producció total de residus (municipals i industrials) 
                                                               PIB municipal 
 
Unitat: Tones / milions d’euros 
Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució. 

 
Valor Actual: 63,0 tones / M€ (2002) 

Observacions: -- 
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Indicador 13 Títol: UTILITZACIÓ DE LES DEIXALLERIES 
MUNICIPALS 

Descripció 
Avalua l’ús ciutadà de la deixalleria municipal a partir de determinar el nombre 
d’entrades de materials realitzades per la població local en relació amb la població 
total del municipi.  
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                 Nombre anual d’entrades de material a la deixalleria 
                                              Nombre total d’habitants al municipi 
 
Unitat: Nombre d’entrades / habitant i any 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual: 0,048 (2002).  

Observacions: -- 

 

Indicador 14 Títol: ABASTAMENT D’AIGUA MUNICIPAL 

Descripció 
Avalua el consum d’aigua potable que prové de la xarxa de subministrament 
municipal, així com les pèrdues registrades a la xarxa de distribució. Es considera el 
consum total dels sectors domèstic i industrial, així com els equipaments i serveis 
municipals. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                      Abastament d’aigua municipal (en litres) 
                                         Nombre total d’habitants x 365 dies 
 
Unitat: litres / habitant i dia 
Periodicitat: Mensual i anual 
Tendència desitjada: Manteniment a curt termini i 
disminució a mitjà i llarg termini 

 

Valor Actual: 304,5 l/hab/dia (2005) 

Observacions: Inclou 
consum domèstic, 
industrial, municipal, rec 
municipal i pèrdues de la 
xarxa de distribució. 
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Subindicador 14.1 Títol:
ABASTAMENT D’AIGUA MUNICIPAL. 
CONSUM D’AIGUA D’ABASTAMENT PER 
SECTORS 

Descripció 
Avalua el percentatge d’aigua d’abastament consumida per cadascú dels principals 
sectors econòmics (indústria, domèstic i agrícola).  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                          Consum de l’aigua del sector X            x 100 
                                      Consum total de l’aigua d’abastament 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Disminució del consum total de 
cadascú dels sectors 

 

Valor Actual: Domèstic (43,8%), Industrial (15,9,6%), 
Rec municipal+dependències municipals+pèrdues de la 
xarxa (40,3%). Any 2005.  

Observacions: Calcula el 
consum d’aigua per cada 
sector. 

 

Indicador 15 Títol: INTENSITAT DE CONSUM D’AIGUA DE 
L’ECONOMIA LOCAL 

Descripció 
Estima la intensitat de consum d’aigua a partir de la relació entre el consum total 
d’aigua i el producte interior brut (PIB) del municipi. Per al càlcul de l’indicador no es 
consideren les captacions de titularitat privada per a usos agrícoles i per a centrals 
minihidràuliques. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                     Consum total d’aigua (xarxa + captacions)
                                                             PIB municipal 
 
Unitat: litres / milers d’euros 
Periodicitat: Anual i quinquennal 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual: 8.052,4 l/m€ (Any 2005). 

Observacions: -- 
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Indicador 16 Títol: GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

Descripció 
Avalua el percentatge de població connectada a sistemes de sanejament. Es 
consideren tres nivells: població connectada a clavegueram, població connectada a 
xarxa de sanejament en alta i població connectada a depuradora amb tractament 
secundari 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                              Població connectada a sistema de sanejament  x  100 
                                              Població total al municipi 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual: 95% (Estimació 2001) 

Observacions: -- 

Indicador 17 Títol: CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DE 
CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS 

Descripció 
Avalua els nivells d’immissió dels principals contaminants atmosfèrics i s’expressa 
com el nombre de dies que un determinat contaminant supera els valors de referència 
establerts. Per al càlcul es consideraran els contaminants NO2, O3, CO, SO2 , H2S 
PST, PS i Pb. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal comptabilitzar el nombre de dies que el 
contaminant en qüestió supera els valors de referència establerts per la legislació 
vigent. 
 
 
Unitat: Nombre de dies. 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada:  Disminució a mitjà i llarg termini 

 

Valor Actual: -- 

Observacions: Es disposa 
de dades de varies 
campanyes per aquests 
paràmetres, que varien en 
funció del lloc de mesura. 
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Indicador 18 Títol: EMISSIÓ DE CONTAMINANTS 
ATMOSFÈRICS 

Descripció 
Estimació del volum d’emissions de contaminants atmosfèrics, considerant de manera 
independent els següents contaminants: PST, CO, SO2, NOx i COVs. Les emissions 
de cada contaminant s’expressen per unitat d’àrea (tones contaminant / km2). 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                                         Tones de contaminant 
                                                           km2 de sòl urbà real 
 
El càlcul de les emissions totals d’un contaminant s’obté a partir d’aplicar l’expressió 
següent: 
 
Ei = Σ Fij Cj
On: 
i: contaminant (PST, COV, CO, SO2 i NOx) 
j: tipus de combustible 
Fij: factor d’emissió (t/tep) associat al contaminant “i” i al combustible “j”. 
Cj: consum de combustible “j” (en tep) 
Per als factors “i” i “j”, vegeu l’apartat “Contaminants atmosfèrics” de la Memòria 
Descriptiva. 
Unitat: Tones contaminant /  km2 de sòl urbà real 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual: No es disposa de dades. 

Observacions: -- 

 
19 Indicador 

 
Títol:

EMISSIÓ DE GASOS QUE 
CONTRIBUEIXEN A L’EFECTE 
HIVERNACLE 

Descripció 
Estimació del volum d’emissions dels principals contaminants atmosfèrics que 
contribueixen a l’efecte hivernacle. Per al càlcul de l’indicador s’avaluaran de manera 
independent els següents contaminants: CO2, NOx i CH4. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                          kg d’un dels contaminants  
                                            Nombre total d’habitants 
 
Unitat: kg contaminant / habitant i any 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Disminució a mitjà i llarg termini 
Valor Actual: No es disposa de dades. 

Observacions: -- 
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Indicador 20 Títol: PERSONES EXPOSADES A NIVELLS  
SONORS SIGNIFICATIUS 

Descripció 
Determina el percentatge de població exposada a nivells de soroll ambiental de 
referència. Es consideren valors de referència el nivell equivalent (Leq) diürn ≥ 70 dbA 
i el nivell equivalent (Leq) nocturn ≥ 60 dbA. 
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
Població exposada a nivells de soroll ambiental superiors als valors de ref.  x   100 
                                                          Població total 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Disminució 

 
Valor Actual: No es disposa de dades. 

Observacions:  

 

Indicador 21 Títol: DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT 

Descripció 
Determina la despesa municipal en medi ambient en relació amb la despesa municipal 
corrent.  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                  Despesa municipal corrent en medi ambient   x 100 
                                                Despesa municipal corrent 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment a curt i mitjà termini 

 
Valor Actual: 1,59% (2003) 

Observacions: -- 
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Indicador 22 Títol:

PERCENTATGE D’EMPRESES 
ADEQUADES SEGONS LA LLEI IIAA 
RESPECTE EL TOTAL DE LES 
EMPRESES DONADES D’ALTA AL 
MUNICIPI QUE S’HAURIEN D’ADEQUAR 

Descripció 
Avalua el nombre d’activitats en funcionament al municipi que disposen de la 
corresponent llicència ambiental segons la Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental (IIAA), respecte del total d’activitats al municipi.  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal realitzar el següent càlcul: 
 
                                 Nombre d’activitats regularitzades segons la IIAA   x 100 
                                              Nombre d’activitats total al municipi 
 
Unitat: % 
Periodicitat: Trimestral 
Tendència desitjada: Augment amb l’objectiu d’arribar 
al 100% a l’any 2009. 

 
Valor Actual: No es disposa de dades.  

Observacions: -- 

 
 

Indicador 23 Títol: PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN 
PROCESSOS DE SOSTENIBILITAT 

Descripció 
Avalua la vitalitat dels diferents òrgans estables de participació ciutadana relacionats 
amb processos d’Agenda 21 i en determina el nombre de reunions anuals. Es 
consideren òrgans de participació ciutadana aquells formalment establerts que tenen 
per objectiu la implicació de la societat civil en els processos d’Agenda 21.  
 
Mètode d’obtenció 
Per a l’obtenció d’aquest indicador cal comptabilitzar el nombre anual de reunions 
portades a terme per els òrgans esmentats. 
 
 
Unitat: Nombre de reunions/any 
Periodicitat: Anual 
Tendència desitjada: Augment 

 
Valor Actual: 3 (2005) 

Observacions: -- 

 
 
Al següent annex es mostra el full de càlcul emprat per l’obtenció dels valors mostrats 
per cada indicador. 
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ANNEX. Càlculs per l’obtenció dels valors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICADOR ITEM UNITATS VALORS ANY ORIGEN DADES I CÀLCULS

Indicador 1 Desplaçam vehicle privat 3043 2001
Dades de la memoria: mobilitat obligada per treball i per estudi. Vehicle privat = nomes 
individual(treball i estudi)/desplaçaments totals (treball i estudi)- font original IDESCAT

Desplaçam totals 6169
Valor % 49,3

Indicador 2 Superf amb moderació Ha
La superfície de carrers amb moderació es podran calcular sobre el GIS que s'està 
realitzant actualment, per encàrrec de l'Ajuntament.

Superficie total Ha
Valor %

Indicador 3
Sup. urbana actual + Sup. urbanitzable planificada+sup de 
sistemes generals en sòl no urbanitzable Ha 259,0875 2002 Memòria
Superf total del municipi Ha 1626,6626
Valor % 15,93

Indicador 4 Nº especies aus nidificants presents 35,0 Llistat d'aus de la memoria
Nº especies aus nidificants potencials 108,0
Valor % 32,4

Indicador 5 Dades facilitades directament per la CHE

Valor nº dies 11,76

Indicador 6 Valor Tram Canalitzat-Pont Alàs-Pont  Palanca-sense resguard % 2,6 Dades facilitades directament per l'Ajuntament
Valor Tram Canalitzat-Pont Alàs-Pont  Palanca-amb resguard 
inferior a 0,5 m % 12,4
Valor Tram no Canalitzat-pont Palalanca-Mesclant Aigües % 38,35

Indicador 7 Superfície d’espais d’especial valor ecològic en sòl urbanitzable   Ha 0 Espais protegits a zona urbanitzable.
Superfície total d’espais d’especial valor ecològic Ha 58,92 POUM
Valor % 100,0

Indicador 8 Consum anual total d’energia TEP 13261,7 2002 Memòria
Nombre total d’habitants al municipi hab 11726,0
Valor TEP/hab.any 1,13

Indicador 9 Consum anual total d'energia KWh 154130129,7 2002 Memòria
PIB municipal M€ 155,98 Nota: 1 Tep = 11622,2 kw/h
Valor KWh/M€ 988140,34

indicador 9.1 Consum total enllumenat KWh 2341659 2002 Dades Wincem
Nº habitants hab 11434
Valor KWh/hab.any 204,80

Consum total enllumenat KWh 2341659 2002
Els m2 es podran calcular sobre el GIS que s'està realitzant actualment, per encàrrec de 
l'Ajuntament.

m2 carrers il·luminats m2
Valor KWh/m2

Indicador 9.2 Consum energètic Pavelló Poliesportiu TEP/Any 21,26 Dades facilitades per l'Ajuntament. Dades d'auditories energètiques.
Superfície m2 2575
Valor TEP/m2 0,01

Consum energètic Biblioteca St. Agustí TEP/Any 7,22
Superfície m2 400
Valor TEP/m2 0,02



Consum energètic CEIP Albert Vives TEP/Any 17,04
Superfície m2 2890
Valor TEP/m2 0,01

Consum energètic CEIP Pau Claris TEP/Any 11,18
Superfície m2 690
Valor TEP/m2 0,02

Consum energètic Les Monges TEP/Any 14,44
Superfície m2 2625
Valor TEP/m2 0,01

Consum energètic Guarderia La Grandalla TEP/Any 3,64
Superfície m2 400
Valor TEP/m2 0,01

Consum energètic Guarderia Ajuntament de La Seu TEP/Any 27,23
Superfície m2 950
Valor TEP/m2 0,03

Indicador 9.3 Consum energètic del transport públic i privat-estimació 1 TEP 11880,40 2001 Estimació 1-7055 vehicles * 20000 km/any * 10l/km * 841,984 TEP/Ml
km recorreguts 20000 km/any x vehicle km 141100000 km = nº vehicles * 20000 km/any
Valor TEP/KM 0,000084198

Consum energètic del transport públic i privat-estimació 2 TEP 6859 2001 Estimació 2- Consum total energétic per nombre d'habitants i any
Nº habitants hab 10887
Valor TEP/hab.any 0,63

Consum energètic del transport públic i privat-estimació 3 TEP 6845,33 2001 Estimació 3- consum combustible interurbanes + xarxa local= 8,13 Ml/841,984 TEP/Ml
km /any turismes, motos, camions i furgonetes en els trams 
interurbans i xarxa local km 68.456.685,00 km /any turismes, motos, camions i furgonetes en els trams interurbans i xarxa local
Valor TEP/KM 0,000099995

Consum energètic del transport (públic i privat)-mitjanes 
estimacions consum combustible TEP 8.529,30 Promig estimacions 1, 2, 3 = 10,13 Ml * 841,984205 TEPS/Ml = 8529,30
km totals recorreguts (Interubanes i xarxa local) km 68.456.685,00 Km calculats a partir de l'IMD de les xarxes interurbanes i xarxa local
Valor TEP/km 0,000124594 2001

Indicador 10 Producció anual energies renovables KWh 7060
Estimació 2006 (dades de energia fotovoltaica del segon semestre de 2006, multiplicat per 
2). 

nº habitants Hab 12317 Habitants a l'any 2005.

Valor KWh/hab.any 0,573192

Indicador 11 Tn anuals residus recuperats Tn 2.224,85 2001 Dades obtingudes de la web de l'Agència de residus de Catalunya
Tn anuals residus produïts Tn 5.572,46 Memoria: Sumatori  residus totals + deixalleria
Valor % 39,93

Indicador 12 Producció total residus Tn 9826,01 2002 Sumatori dels residus municipals + industrials (Tret de la Memòria)
PIB municipal M€ 155,98
Valor Tn/M€ 63,00

Indicador 13 Tones a deixalleria Tn 552,98 2002
nº habitants hab 11434
Valor Tn/hab.any 0,048

Indicador 14 Abastament aigua municipal l 1369073000 2005
S'inclou el consum domèstic, industrial, municipal, rec municipal i pèrdues de la xarxa de 
distribució.

nº habitants hab 12317
365 - 365
Valor l/hab.dia 304,53

Indicador 14.1 Consum aigua sector Domèstic l 599985000 2005
Dades de consum domèstic a través de contador (Dades facilitades pel servei de 
recaptació)



Consum total aigua abastament l 1369073000
Valor % 43,8
valor litres/hab.dia l/hab dia 131,16

Consum aigua sector Industrial l 217716000 2005
Dades de consum domèstic a través de contador (Dades facilitades pel servei de 
recaptació)

Consum total aigua abastament l 1369073000
Valor % 15,9
valor litres/hab.dia l/hab dia 47,59

Consum aigua de rec municipal, dependències municipals, 
pèrdues de xarxa l 551372000 2005
Consum total aigua abastament l 1369073000
Valor % 40,3
valor litres/hab.dia l/hab dia 120,53

TOTAL % 100,00

Indicador 14.2 Nº d'incompliments RTS No es disposa de dades
Nº analítiques anuals realitzades per aigua de boca
Valor % 0

Indicador 15 Consum total d'aigua l 1369063000 2005 Memòria
PIB municipal m€ 170018,2 El PIB s'ha estimat augmentant aquest un 3% cada any, des de 2002  a 2005
Valor l/m€ 8052,4

Indicador 16 Població conectada a sanejament 10546 2001
A la Memòria s'estima un 5% de població no conectada a sanejament. Amb això s'ha tret la 
conectada.

nº hab 11101
Valor % 95,00

Indicador 17 - Necessitat realitzar campanyes de control per obtenir més dades

Indicador 18 Tones contaminant (NOx) Tn No es disposa de dades
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Tones contaminant (COVs) Tn
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Tones contaminant (PST) Tn
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Tones contaminant (CO) Tn
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Tones contaminant (CH4) Tn
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Tones contaminant (CO2) Tn
sòl urbà real km2
Valor Tn/km2

Indicador 19 Kg contaminant (NOx) No es disposa de dades
nº habitants
Valor kg/km2.any

Kg contaminant (CH4)
nº habitants
Valor kg/km2.any



Kg contaminant (CO2)
nº habitants
Valor kg/km2.any

Indicador 20 Població exposada a nivell acústics superiors als valors de ref No es disposa de dades
nº habitants
Valor %

Indicador 21 Despesa municipal en medi ambient 205985 2003 Dades de la Memòria
Despesa municipal corrent 12992518
Valor % 1,59

Indicador 22 Nº activitats regularitzades segons IIAA No es disposa de dades
Nº activitats totals
Valor

Indicador 23 Nº reunions 3 Dades facilitades per l'Ajuntament
Any 2005
Valor 3
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