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0. INTRODUCCIÓ. 
 
La present Diagnosi Ambiental és el segon dels documents que constitueixen 
l’Auditoria Ambiental Municipal de La Seu d’Urgell. En aquest document es realitza una 
síntesi exhaustiva dels principals aspectes ambientals, econòmics i socials del 
municipi a l’actualitat i en què ja s’identifiquen els principals punts forts i febles. Les 
anàlisi numèriques i/o tècniques no seran repetides aquí, ja que es troben àmpliament 
justificades al primer document de Memòria Descriptiva. 
 
Aquesta diagnosi se sotmet al procés de Participació Ciutadana, que l’enriqueix en el 
seu contingut i la seva perspectiva global. Aquesta participació constitueix el document 
tercer. Finalment es realitzarà una proposta de Pla d’Acció Ambiental (Document 
quart) en què es plantejaran accions concretes dirigides a esdevenir l’Agenda 21 
Local de la Seu. 
 
 
1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL. 
 
L’acció tècnica i de govern mediambiental a la La Seu està concentrada en una 
mateixa àrea i comparteix el mateix personal polític i tècnic, fet que facilita la 
presa de decisions i la seva execució. 
 
L’Àrea d’Urbanisme, Obres, Serveis Municipal, Mobilitat i Medi Ambient es desglossa 
en 6 departaments que concentren l’acció de govern municipal en medi ambient. Tant 
el departament de neteja viària com el de Medi Ambient estan gestionats pel mateix 
càrrec polític (Jordi Brescó) i tècnic (Jordi Vilaró), cosa que en facilita una gestió 
harmònica i conjunta tant a nivell polític com tècnic. El departament de Medi Ambient 
disposa, a més, d’una altra persona tècnica contractada (Esther Canturri). 
 
Cal valorar positivament que tots els altres departaments de l’Àrea d’Urbanisme, 
Obres, Serveis municipals, Mobilitat i Medi Ambient i que tenen una vinculació amb la 
política ambiental de la Seu, estan subjectes a un sol criteri polític (Jordi Brescó), ja 
que el tinent d’alcalde n’és el coordinador general. Això sí, llevat dels departaments de 
Neteja Viària i Medi Ambient, que es concreten amb el mateix tècnic, els 4 
departaments restants tenen sengles tècnics diferents.  
 
També s’ha de destacar que aquesta connexió política en la figura del tinent d’alcalde 
(Jordi Brescó) dels 6 departaments hauria d’afavorir la transversalitat en la presa de 
decisions i la visió conjunta de la gestió d’aquestes àrees de govern que directament o 
indirecta estan vinculades al medi ambient de La Seu.  
 
Per altra banda, hi ha altres departaments que tenen una certa vinculació i repercussió 
en el medi ambient municipal, si bé de forma més tangencial i no tan directa. Aquests 
departament no han estat inclosos en l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Serveis municipals, 
Mobilitat i Medi Ambient, sinó que han estat inclosos dins l’Àrea d’Hisenda, 
Governació, Promoció Econòmica i Serveis Socials.  
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Hi ha altres entitats de caire mediambiental vinculades a l’Ajuntament 
que en faciliten la gestió al municipi. 
 
L’Ajuntament participa també en diverses entitats ambientals que no depenen 
directament d’aquest ens públic, sinó de forma mancomunada o com a membres de 
comissions o xarxes de participació. Concretament es tracta de les següents: 
 

 Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet (Jordi Brescó i Jesús Fierro). 
 
 Comissió del subàmbit de l'Alt Pirineu: en el procés d'elaboració i tramitació del 

pla territorial parcial de la Plana de Lleida, l'Alt Pirineu i era Val d'Aran (Albert 
Batalla). 

 
 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: (Jordi Brescó). 

 
 
 
 
El pressupost municipal destinat al medi ambient s’ha incrementat de forma 
sòlida i significativa durant els darrers anys. 
 
L’any 2003 el Departament de Medi Ambient va disposar d’un pressupost ordinari de 
75.892,73 € i un pressupost en inversions de 130.092 €, que, sumats suposen un 
muntant total de 205.984,73 €.  
 
Hi ha hagut en el decurs dels darrers 5 anys un progressiu i notable increment del 
pressupost ordinari del departament de medi ambient, que gairebé ha arribat a 
quadruplicar-se, concretament incrementant-se en un 270%, tot passant dels 20.494 
€ de 1999 als 75.892,73 € del 2003.  
 

Variació interanual del pressupost ordinari del Dept. de Medi Ambient 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
 
La meitat del pressupost destinat a medi ambient ha anat a estudis i treballs 
tècnics que tenen com a objectiu millorar el coneixement i gestió del municipi. 
 
Durant l’any 2003, la meitat del pressupost ordinari (75.892,73 €) del Departament 
de Medi Ambient s’han destinat a “estudis i treballs tècnics” realitzats per altres 
empreses. Les despeses de “personal” representen prop del 29% del pressupost 
d’aquest departament. El concepte “Altres” inclou el 21% restant, a dins del qual s’hi 
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inclou una campanya d’acció cívica (per valor de 6.000 €) i una altra de neteja (amb 
8.000 €).  
 
Els 130.092 € del pressupost d’inversions del departament de Medi Ambient s’han 
destinat tots ells a la neteja del riu Segre. Cal posar de manifest de nou que són les 
úniques inversions efectuades en el període 1999-2003, la qual cosa ha provocat un 
increment notable del pressupost total del 2003. 
 

Distribució percentual del pressupost  
del Departament de Medi Ambient 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 

Tanmateix, el pressupost destinat al departament de medi ambient 
exclusivament és molt baix comparat amb el total municipal. 
 
El percentatge del pressupost total del Departament de Medi Ambient respecte del 
total municipal és de l’1,58%. Aquest percentatge és baix, però encara ho seria molt 
més si no es considerés el capítol pressupostari d’inversió. La inversió d’aquest 
departament té un valor de 130.092 €, la primera que té lloc en el període 1999-2003. 
Aquesta inversió representa un 2,77% de les inversions totals del municipi i gairebé el 
doble del pressupost ordinari del departament de Medi Ambient. Sense comptar amb 
ella, el pressupost ordinari d’aquest departament representa únicament el 0,91% del 
pressupost ordinari de l’Ajuntament de la Seu.  
 

Comparació Pressupost Ordinari Ajuntament vs 
Medi Ambient
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
 
Per altra banda, si es té en consideració el pressupost destinat a altres àrees 
amb alguna vinculació amb el medi ambient, el percentatge total s’incrementa 
significativament. 
 
A més del Departament de Medi Ambient, cal esmentar altres capítols pressupostaris 
que indirectament o directa estan vinculats amb altres aspectes ambientals i, 
consegüentment, amb la política ambiental del municipi. Entre ells destaquen: 
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 Recollida d’Escombraries i Neteja Viària. 
 Enllumenat. 
 Sanejament, Abastament i Distribució d’aigua. 
 Protecció i Millora del Medi Ambient. 
 Parcs i Jardins. 

 
D’aquests 5 elements, el 39% del pressupost municipal es destina a la Recollida 
d’Escombraries i la Neteja Viària. Una cinquena part (20%) del pressupost 
d’aquestes cinc àrees s’aplica a l’Enllumenat, una altra parcel·la de govern altament i 
freqüent valorada per la ciutadania. La Potabilització, Abastament i Distribuició de 
l’Aigua representa el 16%, l’Enjardinament el 14% i  la Protecció i Millora del Medi 
Ambient l’11%. 
 
 

Percentatge pressupostari capítols vinculats al medi 
ambient
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
 
El cost teòric ambiental per habitant està encapçalat pel servei d’escombraries. 
 
Prenent com a referència els cost teòric anual per habitant de la Seu, el servei 
d’Escombraries és, lògicament, el més alt amb 66’6 €. Segueixen a distància 
l’Enllumenat, el servei d’Abastament d’Aigua, l’Enjardinament i el Medi Ambient amb 
35,2, 27,8, 23,8 i 18,9 € per persona i any respectivament, tal i com es visualitza a la 
següent figura. 
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Cost per persona i dia dels principals serveis ambiental a la Seu (2003) 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
Els criteris ambientals en la política municipal son heterogenis i estan distribuïts 
de forma irregular entre les diverses línies d’actuació del consistori, sense que 
hi hagi una política coordinada única. 
 
Això es posa de manifest en el fet que no existeixen a la Seu criteris ambientals 
destinats a la compra de materials i serveis per a subministrar l’Ajuntament ni els ens 
que en depenen. Aquests criteris servirien per a discriminar positivament aquells 
productes que tinguessin un menor impacte ambiental, l’estalvi energètic, la reducció 
del consum de matèries primeres, la minimització de la contaminació atmosfèrica, a 
l’aigua i al sòl, la reducció en la generació de residus en general o no reciclables, etc.  
 
Tanmateix, urbanísticament sí que existeixen criteris de sostenibilitat que s’han 
d’aplicar en la urbanització de la zona anomenada Horta del Valira, que comprèn els 
terrenys situats entre el carrer de Circumval·lació, el Parc dels Enamorats, el riu Valira, 
el riu Segre i el camí vell de Santa Magdalena. Aquest ordenament de l’Horta del 
Valira comportarà salvaguardar una franja important d’espai lliure que, des del 
Mesclant de les Aigües fins al Parc dels Enamorats, conformarà el Parc Territorial del 
Riu Valira.  
 
Per altra banda, no hi ha una política ambiental definida sobre el consum d’aigua en 
general al municipi, mentre que sí que s’hi porta a terme una línia d’actuació ferma i 
decidida envers la reducció en la generació de residus sòlids urbans. 
 
Tot i que hi he diverses ordenances municipals de caire ambiental, en manquen 
d’altres molt importants que encara s’han de desenvolupar. 
 
La Seu disposa actualment d’un seguit d’ordenances municipals que tenen una 
especial repercussió ambiental. Són concretament les següents: 
 

 Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies (3/2/97). 
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 Ordenança municipal de circulació. 
 Ordenança municipal de control i tinença d’animals (3/6/96). 
 Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública. 
 Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana (3/4/95). 
 Ordenança municipal reguladora dels guals i les reserves d’estacionament 

(10/5/2000). 
 Ordenança municipal reguladora de l’estacionament controlat de vehicles a la 

via pública i del seu preu públic Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’escombraries (6/2/03). 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries (6/2/03). 
 
Tanmateix, encara resten per desenvolupar dues ordenances de gran importància 
ambiental, com són la reguladora dels nivells sonors i la de contaminació lumínica. 
Ambdues són d’obligat compliment segons la normativa vigent. 
 
Hi ha una important presència associacionista i de participació social al 
municipi, però cap d’específica quant a la realitat ambiental. 
 
La Seu disposa d’un ampli ventall d’associacions i altres ens vinculats a la societat civil 
(més de setanta), si bé no n’existeix actualment cap que sigui de caràcter 
ambientalista i que, alhora, es trobi ubicat al municipi.  
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2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I ORDENACIÓ TERRITORIAL. 
 
 
Durant la darrera dècada (1992-2002), La Seu ha vist com ha experimentat alguns 
canvis en els usos del sòl. 
 
El primer i més destacable és la important disminució de la superfície destinada a 
conreus herbacis de regadiu. Durant aquest període la seva presència es veu 
significativament intersticiada per sòl destinat a bosquines i prats. 
 
Un altre canvi significatiu ha estat la modificació de l’espai al voltant de la llera del 
Segre. Mentre que a l’any 1992 es trobava sòl amb vegetació escassa o nul·la, una 
dècada més tard s’identifiquen conreus herbacis de regadiu i àrees de bosquines i 
prats. 
 
Altres aspectes destacables venen donats per l’increment de la superfície urbanitzada, 
causada per la nova creació d’un polígon industrial i per una major fragmentació del 
sòl destinat a conreus herbacis de secà, que ara ocupa espais abans destinats a 
regadiu. 
 
 
Des del punt de vista territorial, la Seu es troba en una ubicació estratègica. 
 
Al centre del sistema urbà “Valira-Alt Segre” hi ha situada La Seu d’Urgell, que amb el 
seu pes demogràfic exerceix una gran centralitat, tant per població com pels fluxos que 
estableix amb la resta sistema esmentat. L’àrea d’influència territorial de La Seu 
d’Urgell i el nivell de prestació de serveis (diversitat i nombre de funcions i activitats) és 
molt superior al que li correspondria per grandària. Això és a causa de la menor 
densitat de població dels seus voltants més immediats. 
 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) qualifica La Seu com a sistema 
territorial de nivell 3, és a dir, de polaritat feble. 
 
L’esmentat document, figura de rang superior a l’ordenament de planificació territorial 
de Catalunya, qualifica a la Seu d’Urgell i el territori que constitueix la seva àrea 
immediata d’influència (el sistema urbà) com a sistema territorial de nivell 3, és a dir, 
considerat com a de polaritat feble. Aquesta qualificació es basa en dues expectatives 
diferents. D’una banda una capacitat de creixement econòmic elevat basada en el 
turisme i els serveis; d’altra banda, perspectives moderades, encara que positives, de 
creixement demogràfic. 
 
La descripció que el document realitza mostra la gran funcionalitat de La Seu,  
assenyalant la importància de la ciutat com a prestadora de serveis i la grandària 
considerable de la seva àrea d’influència. 
 
Així, el PTGC adscriu la Seu d’Urgell dins el sistema urbà anomenat Àrea de cohesió 
de la Seu d’Urgell (entre 10.000 – 20.000 habitants) i dins el sistema de proposta 
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Sistema de reequilibri territorial de Catalunya de nivell 3, de forma conjunta amb la 
comarca de l’Alt Urgell. 
 
En aquest cas, la proposta del Pla Territorial de Catalunya es correspon força a les 
característiques geomorfològiques del municipi i el seu esplèndid entorn natural, sense 
que es proposin grans alteracions de la situació present. 
 
 
La Seu supera les superfícies mínimes destinades a serveis segons el PTGC. 
 
Segons el PTGC, els estàndards mínims per a l’àrea bàsica territorial (ABT) a la qual 
es troba La Seu, corresponents a un municipi amb més d’11.000 habitants, comparats 
amb els reals del municipi s’indiquen al quadre següent: 
 
Estàndards mínims per a municipis de tipus 3 (entre 5.000 i 25.000 habitants) segons 
està establert al PTGC. 
 

Superfície edificable (en m2) per habitant en serveis de tipus: 

Sanitari (assistència primària) 0,2 

Cultural 0,3 

Assistencial 0,1 

Administratiu 0,4 

Superfície de sòl disponible (en m2) per habitant en serveis de tipus: 

Ensenyament 4,0 

Sanitari (assistència hospitalària) 0,5 

Esportiu 3,5 

Abastament 0,2 

Serveis tècnics 0,3 
Font: PGTC. 

 
Mitjançant consulta realitzada als serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, el 
planejament urbanístic vigent actualment al municipi supera la totalitat d’aquests 
mínims. 
 
 
Segons el Pla Estratègic de les Comarques de Muntanya (PECM), La Seu és una 
peça clau en el reforçament de la cohesió territorial interna, destinada a acostar 
els Pirineus al litoral. 
 
En aquest document, implícitament, La Seu d’Urgell apareix en el document com a 
peça important en molts dels objectius especificats pel PECM. Els més rellevants són: 
 
- El reforçament de la cohesió territorial interna (objectiu 5), on la millora de l’eix 
pirinenc ha de jugar un rol fonamental. 
 
- L’acostament dels Pirineus a les àrees centrals catalanes (objectiu 6), amb un 
esment de la xarxa de comunicacions, especialment la que apropa el Pirineu amb el 
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litoral i amb les comarques de la plana. Aquí els eixos La Seu-Barcelona i la carretera 
C-1313 hi juguen un paper clau. 
 
- Millorar l’organització i prestació de serveis a la població (objectiu 8) on, lògicament, 
els nuclis urbans de més gran potencial demogràfic hi juguen també un paper clau en 
la cohesió territorial. 
 
- Finalment, considera la necessitat d’establir una plataforma aeroportuària a nivell 
regional (objectiu 9, directriu 54), amb un esment exprés de l’aeroport de la Seu 
d’Urgell. 
 
 
El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran (PTAA), també confirma la posició clau 
de la Seu. 
 
En aquest document, La Seu d’Urgell es mostra com el nucli més important de 
població de l’àrea, com a jerarquitzador del conjunt del territori i amb una estructura 
funcional més diversificada i gens lligada a les especialitzacions d’altres àrees.  
 
En aquest sentit, els objectius esmentats en el PTGC i en el PECM sobre la cohesió 
interior del territori, sobre la connexió d’aquest territori amb les àrees denses de la 
Catalunya litoral i de la plana i sobre els eixos de connexió entre Barcelona i Tolosa 
ajuden a donar una imatge central de La Seu d’Urgell dins del sistema territorial de l’Alt 
Pirineu.  
 
 
Manca d’un Pla Estratègic Ambiental. 
 
Aquesta mancança, des d’un punt de vista ambiental, comporta la submissió de l’espai 
productiu al model industrial que proposa l’oferta de promoció, sense que el municipi 
estigui dotat d’eines conceptuals per proposar i gestionar alternatives econòmiques de 
menor impacte. 
 
Cal aprofundir en el coneixement del potencial de treball dels residents i oferir espais 
aptes per aquestes professions a l’interior del teixit urbà actual i d’eixample, evitant 
que les ordenances expulsin activitats mínimament molestes que es podrien mantenir 
al centre amb senzilles mesures d’insonorització o higiene, avui massa cares. 
 
 
L’adequació a les característiques ecosistèmiques del territori no és òptima. 
 
L’adequació a les característiques ecosistèmiques del territori quant a la classificació i 
la qualificació del sòl prevista en el planejament urbanístic municipal és especialment 
deficient a la banda nord de la carretera, situació que caldria reconduir. 
  
El sector de sòl urbanitzable previst entre els dos rius, a Ponent del nucli, inclou al 
POUM la creació d’un parc urbà en el qual s’hauria de limitar al màxim l’activitat 
humana per a evitar el risc de continuar convertint el riu en un espai lliure urbà, és a dir 
erm o enjardinat artificialment, apte pel lleure o, pitjor, l’esport. 
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Aquesta propera urbanització hauria d’incloure criteris de verticalització de les zones 
verdes que no es limitessin a realitzar recorreguts interiors a la trama urbana, sinó que 
enllacessin les zones verdes urbanes amb els principals eixos verds ultraurbans, com 
ara les lleres fluvials, especialment del Segre i la Valira.  
 
 
La gran majoria de la superfície municipal està qualificada com a sòl no 
urbanitzable segons el plenajemant urbanístic vigent actualment. 
 
Les superfícies planificades segons el règim de sòl incloses al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal les següents: 
 

Règim de sòl Superfície Percentatge 
Sòl urbà 1.609.548 m² 9,90% 
Sòl urbanitzable 981.327 m² 6,03% 
Sòl no urbanitzable 13.675.751 m² 84,07% 

Total 16.266.626 m² 100,00% 
    Font: Elaboració pròpia a partir del POUM de La Seu. 
 
A partir d’aquestes dades es desprèn clarament que hi ha una més que significativa 
porció del territori municipal que es troba sota el règim de sòl no urbanitzable. Aquest 
sòl inclou tota la vessant muntanyosa i la major part de la superfície agrícola.  
 
 
El POUM preveu el creixement de La Seu bàsicament cap a llevant i ponent. 
 
El model de ciutat del POUM preveu quatre vectors de creixement urbà. 
Concretament: 
 
1) És proposa un creixement cap a llevant, de baixa densitat, que respecti les visuals 
sobre el Cadí i el perfil històric del centre històric, que no envaeixi les àrees inundables  
i que respecti l’estructura d’horta fluvial i jardins familiars del Pla de Salit. 
 
2) Al nord es proposa introduir un creixement de baixa densitat que atansi la imatge de 
porta urbana des de la direcció de l’entrada d’Andorra, que estengui les funcions 
d’urbanitat fins a la capçalera de la possible prolongació del Passeig del Parc fins al 
Riu Valira, per convertir-se en el Passeig dels Parcs, atesa la seva connexió al sud 
amb el continu lineal del Parc del Riu Segre, i al nord amb el Parc del Valira.  
 
3) En el sector de ponent. Es proposa estendre les funcions urbanes de l’actual 
eixample alterant, però, el model d’eixample tancat amb illes compactes o 
d’unifamiliars aïllades per una alternativa residencial de models mixtes de caràcter 
obert, amb la cohabitació de residència (és a dir, en planta baixa) terciari i petita 
indústria compatible amb la residència, amb la ubicació de locals d’entre 150 a 200 m2, 
i que no envaeixi les àrees inundables. Està previst compatibilitzar aquesta opció amb 
la relocalització de les activitats que en aquest moment s’hi desenvolupen. 
 
4) El quart i darrer vector de creixement es proposa en els denominats sectors de 
reforma de la ciutat consolidada (esmentats anteriorment i en l’acabament dels buits i 
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solars existents planificats i/o urbanitzats). Es proposa l’extensió industrial del polígon 
actual, i la consolidació del sector de micropolígon en l’àrea de Lleteries. Quant als 
tallers i magatzems, hom proposa la consideració d’introduir un ajust normatiu en 
l’actual polígon que permeti la parcel·lació, en illes definides, de 300 a 600m2. 
 
La Seu és una ciutat compacta i amb una densitat mitjana d’urbanització 
lleugerament baixa (21,5 habitatges/ha). 
 
El model d’urbanització de La Seu és acceptablement concentrat, si bé s’observa que 
el POUM introdueix un grau d’increment de consum de sòl en els creixements 
previstos a llevant i a ponent, més extensius que l’Eixample actual. 
 
Es proposa assolir el patró de ciutat compacta, molt necessari en la climatologia 
dominant, que genera menys costos de manteniment de vialitat, arbrat i espais verds, i 
una despesa energètica en enllumenat i aigua molt més raonable que en el model de 
ciutat jardí, d’habitatges unifamiliars. 
 
Els nous creixements urbanístics es proposen de manera annexa a la ciutat actual, 
però s’hi dóna una concessió a la demanda actual de major espai de jardí en 
l’habitatge, tot i la duresa del clima de muntanya. És bona l’adopció del traçat 
d’Eixample i el reforç del centre urbà tradicional. 
 
Per altra banda, la densitat mitjana de La Seu és de 21,5 habitatges/Ha, calculada en 
habitatges potencials sobre la superfície de sòl urbà i urbanitzable sense descomptar 
els espais buits en els que encara no s’hi han construït totes les edificacions possibles. 
Aquesta densitat és inferior a la desitjable, entre 35 i 75 htges/Ha. 
 
Cal remarcar l’esforç del planejament de La Seu en assolir aquesta concentració, en 
contra de les tendències actuals arreu del país, que estan donant xifres de 10 
htges/Ha durant el període 1980-2000, opció extremament negativa. Les tipologies 
residencials han estat prou aptes a la geografia i al clima, i les ordenances han 
preservat una imatge de conjunt de les edificacions prou coherent. 
 
Cal esperar que les noves extensions tinguin cura que els jardins, zones verdes, que 
ara emergiran de nou no siguin petits enclavaments tropicals àvids d’aigua. També és 
fonamental que s’evitin urbanitzacions amb densitats d’edificació més baixes que les 
esmentades, ja que això suposaria un increment substancial de consum de sòl, amb 
els efectes col·laterals que comporta (potenciació de la mobilitat amb vehicle privat, 
increment dels serveis municipals a oferir, etc.). 
 
 
La tipologia de model urbà residencial és el concentrat a l’eixample i la menor 
densitat a la perifèria. 
 
El model residencial que fomenta el planejament municipal de La Seu és el concentrat 
en eixample, que es dissol en la primera perifèria cap a densitats i alçades més baixes. 
 
Per altra banda, les connexions periurbanes dels barris perifèrics, fonamentalment els 
de la carretera en direcció Puigcerdà (Sant Antoni, Sant Pere i Poble Sec), i 
Castellciutat en direcció a Lleida, amb el casc urbà de La Seu, són inexistents per a la 
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mobilitat a peu, o presenten un cert risc per als vianants que decideixen apropar-se a 
peu a la ciutat, la carretera fa que sigui una zona especialment perillosa. 
 
 
El POUM atorga al sòl no urbanitzable una funció mediambiental i social molt 
significativa. 
 
Pla qualifica com a sòl no urbanitzable els terrenys que, pels seus valors agrícoles, 
forestals, paisatgístics, d’interès mediambiental o per la seva importància per a 
l’equilibri ecològic, han de ser objecte de conservació o de protecció amb la finalitat 
d’impedir-ne la urbanització, evitar-ne la degradació, la insularitat i potenciar la 
continuïtat dels hàbitats. Es tracta, per tant, d’aquelles àrees en les quals no són 
permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà, per tal que, en raó del model 
territorial adoptat, mantinguin el seu paper d’entorn obert que emmarca els sòls 
subjectes a la dinàmica urbana, en pro d’una utilització racional dels recursos naturals. 
 
 
El POUM aposta per reforçar els accessos a la ciutat però no es planteja una 
modificació de l’actual model de mobilitat ni tampoc el  qüestiona. 
 
Les principals propostes incloses al POUM quant a desenvolupament viari són: 
 
a) Reforçar les quatre entrades històriques a la ciutat. 
b) Preveure dos nous accessos a La Seu d'Urgell i a Castellciutat. 
c) La nova variant de l’N-260. 
d) La xarxa viària interna de la ciutat. 
e) La xarxa viària dels camins rurals. 
 
Així, el planejament vigent a la Seu incorpora elements ambientals en els seus criteris 
d’actuació, però en canvi no adopta una posició estratègica clara envers la reducció de 
l’actual model de mobilitat. Es limita a assumir de forma implícita que les necessitats 
de mobilitat futures han de ser facilitar els accessos motoritzats per a absorbir 
l’increment inaturable de vehicles en circulació. No hi ha, per tant, una aposta per 
provar de reduir, dins de les limitacions pròpies d’un planejament local, els fluxos de 
mobilitat que es donen a la Seu. 
 
 
L’accessibilitat dels vianants al comerç i als serveis és bona al centre però no 
des dels barris, fet que incrementa la mobilitat. 
 
Dins el nucli urbà de la Seu, l’accessibilitat al comerç al detall i als serveis pot ser feta 
a peu sense haver de recórrer grans distàncies. En canvi, per a arribar als serveis 
extramunicipals cal l’ús del vehicle privat, ja que les distàncies a les quals fins als 
serveis administratius o excepcionals són superiors i hi manca transport públic. 
 
 
Manquen estratègies per a reduir la mobilitat amb vehicle privat. 
 
Les estratègies per reduir la mobilitat en vehicles privat són inexistents, com a la 
majoria de municipis, per assolir l’objectiu de la UE de disminució en un 10% del parc 
mòbil l’any 2010.  
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Cada cop es fa més difícil la possibilitat de mantenir els cotxes aparcats en zones de 
proximitat del centre històric, des d’on es podria enllaçar amb transport públic per tenir 
un fàcil accés al nucli urbà. 
 
Per altra banda, el gran aparcament proper al centre històric, situat a l’Avinguda del 
Camí Ral de Cerdanya, sembla, en principi, suficient per l’activitat actual de la ciutat, a 
excepció dels dies de mercat i altres dates senyalades. Tot i això, poden contemplar-
se altres ubicacions d’aparcaments que ajudin a descongestionar aquest punt o 
d’altres sectors amb problemes. 
 
 
Es percep l’existència d’habitatge buit a la Seu i, a més el preu s’incrementa de 
forma sostinguda. 
 
Destaca l’existència d’habitatge buit en el centre històric, la reforma del qual avança bé 
en les llindars, però més dificultosament en l’interior a causa de problemes 
d’assolellament i qualitat de l’edificació, així com a que cal intervenir sobre els 
habitatges privats a més de sobre el Patrimoni Històric. 
 
Addicionalment, és significatiu l’important increment del preu de l’habitatge a La Seu, 
tan de primera com de segona mà, influenciat per la demanda i compra d’habitatge per 
part de ciutadans andorrans o que hi treballen a Andorra, ja que el preu de l’habitatge 
al país veí és més alt que a La Seu. Aquest fet comporta que cada cop més la gent 
treballadora d’Andorra es traslladi a viure a La Seu i s’hi desplaça cada dia. Això 
repercuteix directament en les possibilitats d’adquisició d’habitatge de la gent de la 
Seu. 
 
 
Cal potenciar una política d’habitatge públic i social. 
 
Per equilibrar els col·lectius socials, és necessària una política d’habitatge públic 
(mitjana d’un 15% del parc total d’habitatges). Tot i que la població resident al municipi 
gaudeix d’una renda per càpita moderadament alta, els darrers anys han aparegut 
grups d’immigració que han de trobar lloc entre els habitants locals. 
 
Actualment, la Llei d’Urbanisme de Catalunya ja obliga tots els municipis a fer aquesta 
reserva d’habitatges. És important que la quota d’habitatge social estigui el més 
fragmentada possible i inserida entre els habitatges habituals per evitar la creació de  
barris o edificis “guetto”. 
 
 
El POUM inclou importants consideracions sobre la protecció del Medi Ambient. 
 
La memòria del POUM de la Seu d’Urgell incorpora, per voluntat manifesta dels seus 
promotors i redactors, una reflexió mediambiental que es troba en la línia general 
sostenibilista d’incorporació d’aspectes ambientals al planejament general urbanístic. 
Les més destacables d’aquestes propostes estan relacionades amb la protecció sobre: 
 
a) La qualitat atmosfèrica.  
b) La protecció dels hàbitats naturals, la biodiversitat i els elements naturals singulars. 
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c) L’eficiència de l’ús energètic en la realització d’obres municipals. 
d) La protecció davant dels sorolls i vibracions 
e) La gestió de residus.  
f) Els corredors ecològics. 
 
Tanmateix, tot i reconèixer la importància d’aquestes orientacions mediambientals al 
planejament, es troba a faltar una posada a la pràctica efectiva d’aquestes 
declaracions de principis. 
 
 
Només un 16% del sòl urbà previst per desenvolupar al POUM es troba en fase 
d’execució. 
 
Actualment un 16% del total del sòl urbà subjecte a diverses figures de planejament ja 
es troba executat o en fase d’execució. Tenint en compte que la vigència inicial del Pla 
General és de 20 anys, es pot concloure que, de seguir aquest ritme, el sòl urbà 
previst per desenvolupar es consumirà en 15 anys. 
 
 
Amb l’actual ritme de creixement, el sòl rrbanitzable es consumirà en menys 
d’una dècada. 
 
El sector SUD-7 és el més desenvolupat, encara que està pendent d’aprovació 
definitiva i la seva superfície correspon al 41% del total previst al planejament en 
aquest sentit. Amb aquesta dada, és important retenir que en només 4 anys, des de 
l’aprovació definitiva del planejament actual, el 41% del total del sòl destinat al 
creixement de la ciutat ja ha estat “consumit”. Tenint en compte que la vigència inicial 
del Pla General era de 20 anys, es pot concloure que, de seguir aquest ritme, el sòl 
urbanitzable es consumirà en menys d’una dècada (8,6 anys). 
 
 
No s’ha executat encara cap dels plans especials destinats al sòl no 
urbanitzable. 
 
Quant al planejament del sòl no urbanitzable, el Pla esmenta que s’han de 
desenvolupar tres plans especials per a altres tants sectors. Conjuntament totalitzen 
més de més 7.700.00 m2 de superfície municipal, tal i com es mostra a la taula: 
 

Pla Especial Superfície Estat 

PLA DE LES FORQUES 600.000 m2 Per desenvolupar 

MILLORA RURAL, PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 

AGRÍCOLA 
6.720.000 m2 Per desenvolupar 

ÀREA DEL CEMENTIRI 38.898 m2 Per desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Actualment cap d’aquests Plans Especials s’ha dut a terme. Destaca de forma molt 
marcada el pla espacial destinat a la millora rural. Sens dubte és el més ambiciós dels 
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tes esmentats, tant per superfície com per objectius a assolir. Tot i que la vigència del 
planejament encara és relativament curta, només 4 anys, seria recomanable començar 
a endegar ja aquestes tres actuacions, atesa la complexitat tècnica (i probablement 
política) que comportarà. 
 
 
Els plans especials dels parcs territorials, inclosos als sistemes generals, 
tampoc s’han portat a terme. 
 
El Pla General, quant als sistemes situats en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable, 
afirma que es desenvoluparan a través de plans especials o, donat el cas, mitjançant 
plans parcials dels sectors de sòl urbanitzable amb els quals estiguin relacionats. Així 
els plans especials previstos per desenvolupar són: 
 

Sistema Sector Usos compatibles Estat 

PARCS 
TERRITORIALS 

-Parc dels boscos de 
la serra de Castell-
ciutat 
 
-Parc del Turó del 
Castell 
 
-Parc del Turó de la 
Torre de Solsona 
 
-Parc del Pla de les 
Forques 

Agrícola, educatiu, cultural i 
esportiu. 
 
S'admeten aquests usos sempre 
que siguin activitats compatibles 
amb els objectius del parc i 
complementàries de l'ús d'esbarjo i 
lleure, i de protecció i promoció de la 
natura i el medi ambient. 

Per 
desenvolupar

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Novament, els plans previstos s’ha de desenvolupar. Dit això, cal afegir que el Pla 
General preveu l’ordenació d’importants elements naturals en sòl no urbanitzable, com 
és el cas de les rieres i torrents, fonts naturals i aqüífers, així com la vegetació que els 
acompanya. Tanmateix, i a diferència del cas dels parcs territorials, no té previst el 
desenvolupament de cap pla especial específic, sinó que es limita a afirmar que 
qualsevol actuació en aquests àmbits estarà sotmesa a un pla especial, sense més 
concreció. 
 
 
Manca desenvolupar un important conjunt d’ordenances municipals 
relacionades directa o indirectament amb el medi ambient i la sostenibilitat. 
 
Actualment La Seu disposa d’un conjunt d’ordenances municipals genèriques que, en 
aspectes puntuals tracten parcialment elements que, per la seva importància 
estratègica ambiental haurien de desenvolupar-se de forma més ambiciosa. Tal i com 
es detalla a la disposició addicional del POUM vigent, en un termini de dos anys 
(exhaurit, per tant, l’any 2004), l’Ajuntament es comprometia a aprovar un conjunt 
d’ordenances, de les quals diverses estan circumscrites a elements mediambientals. 
D’elles, algunes es troben actualment en fase d’estudi i la resta pendents. 
Concretament són les següents: 
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 Ordenança municipal per a la regulació de la instal·lació i funcionament dels 
elements de telecomunicació. 

 
 Ordenança municipal de protecció mediambiental. 

 
 Ordenança municipal d’activitats (en estudi). 

 
 Ordenança municipal de llicències d’obres i urbanístiques 

 
 Ordenança municipal de la via pública i del paisatge urbà (en estudi). 

 
 Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions. 

 
 Ordenança municipal de l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en 

les activitats ramaderes 
 

 Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus. Tot i que la Seu no en 
disposa, sí que n’hi ha una d’específica aprovada per la Mancomunitat 
d’Escombraries de l’Urgellet, que és l’admjnistració actuant en aquest sentit al 
municipi. 

 
 Ordenança de protecció dels arbres d’interès local (en estudi). 

 
A la bateria d’ordenances esmentada, caldria afegir-ne una addicional destinada a la 
regulació de l’ús i conservació dels camins rurals. És cert que les competències 
municipals en aquest àmbit són molt limitades i de difícil aplicació, però, tal i com 
s’especifica més endavant, la seva incorporació en figures de planejament territorial 
permetria disposar d’una eina molt útil per a la potenciació d’aquesta realitat a la Seu. 
 
 
Manca realitzar una aposta forta per a desenvolupar les figures de planejament 
previstes per al sòl no urbanitzable. 
 
Bàsicament, el plantejament és doble: o bé portar a terme un conjunt de planejaments 
concrets i circumscrits a aspectes territorials específics i d’àmbit limitats, o bé realitzar 
una aposta forta i molt ambiciosa envers un planejament integral que incorpori la 
totalitat dels planejaments anteriors. 
 
Si l’opció triada és la primera, tot seguit s’inclouen les figures urbanístiques que caldria 
desenvolupar de forma individual. En primer lloc cal dir que la millor figura és la del Pla 
Especial, ja que permet una regulació molt detallada, extensa i acurada que facilita la 
seva aplicació territorial. Així, inicialment caldria desenvolupar tots els plans especials 
que actualment ja consten com a previstos al POUM i que encara no s’han endegat. 
 

1. PLA DE LES FORQUES. 
2. MILLORA RURAL, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT AGRÍCOLA. 
3. ÀREA DEL CEMENTIRI. 
4. PARC DELS BOSCOS DE LA SERRA DE CASTELL-CIUTAT. 
5. PARC DEL TURÓ DEL CASTELL. 
6. PARC DEL TURÓ DE LA TORRE DE SOLSONA. 
7. PARC DEL PLA DE LES FORQUES. 
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De tots ells destaquen de forma especial els dos primers, ja que, conjuntament, 
abasten més d’un 45% de la totalitat del terme municipal de la Seu. Això vol dir que 
pràcticament la meitat del seu territori encara està a l’espera d’un planejament concret 
que permeti protegir i potenciar els importants actius ambientals que conté, com és la 
plana agrícola i part de la forestal. 
 
A aquests plans especials, se’n podrien afegir d’altres considerats també com a 
importants. Són aquests: 
 
1. Pla especial de les zones de forests. 
 
2. Pla especial dels recs tradicionals. 
 
La segona opció és el desenvolupament d’un PERUSNU, o Pla Especial de Regulació 
d’Usos del Sòl No Urbanitzable. Aquest Pla Especial és una eina ambiciosa i molt 
potent que té com a objectiu un tractament integral de la totalitat de la realitat del sòl 
no urbanitzable. Així, tots els plans especials detallats anteriorment es poden englobar 
en un PERUSNU. El principal avantatge d’aquesta opció és la clara estructuració única 
de la planificació; la contrapartida ve donada per la seva gran complexitat. 
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3. MEDI ATMOSFÈRIC. 
 
La Seu no disposa d’un mecanisme permanent de mesurament de 
contaminació atmosfèrica. 
 
La Seu d’Urgell no disposa de cap estació fixa de la Xarxa de Vigilància i Protecció de 
la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya. Les estacions 
més properes són les que mesuren ozó i pluja àcida a Sort i Bellver de Cerdanya. 
Només als estius de l’any 1992 i 2005, el municipi rebé la visita durant un mes i un 
mes i mig d’una Unitat Mòbil de la XVPCA. 
 
 
Les principals emissions atmosfèriques a La Seu provenen del trànsit i de la SCL 
Cadí. 
 
Bàsicament, les emissions de contaminants a la Seu provenen del trànsit que discorre 
per les vies de comunicació i els carrers, així com de l’emissió de gasos de les 
xemeneies de la SCL Cadí. També tenen lloc emissions de contaminants que es 
circumscriuen en determinades èpoques de l’any: calderes a l’hivern, partícules a 
l’estiu de la recol·lecció del blat de moro o gramínies, etc.  
 
 
En el cas de la SCL Cadí, s’han realitzat controls analítics de les seves calderes, 
sense que s’hagin detectat valors d’emissió il·legals. 
 
El 23 d’octubre de 1995 es féu una recollida de signatures per a queixar-se de la 
presumpta contaminació procedent de l’activitat SCL Cadí. En total els veïns recolliren 
158 signatures que lliuraren a l’ajuntament per a exposar les “conseqüències de la 
contaminació causada per la SCL Cadí, que és de triple efecte contaminant (sutge, 
vapor i soroll)”. En l’escrit demanaven que “l’ajuntament fes les gestions oportunes  per 
eradicar la contaminació”.  
 
Amb tot, el 22 de desembre del 2000 l’ajuntament, s’adreça al Cap del Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire del Departament de Medi Ambient de la Generalitat per 
demanar ajut i emplaçar-los a fer alguna analítica per tal de verificar els motius de les 
queixes. El dia 8 de marc del 2001, els tècnics fan una inspecció a l’empresa. 
L’informe resultant es va trametre a l’Ajuntament el 9 de maig del 2001. Les principals 
conclusions d’aquest informe van ser. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 19

 
1. Els resultats obtinguts per al monòxid de carboni (CO) i diòxid de 

sofre (SO2) durant la inspecció estan per sota del valor límit legislat 
en cada cas (annex IV del Decreto 833/75 del 6 de febrer). 

2. No hi ha analítica de partícules, el contaminant que presumptament 
més molesta els veïns. 

3. En el moment de realitzar la inspecció, la caldera funcionava 
correctament. El representant de l’empresa comunicà que s’havia 
ajustat feia un mes. 

4. La caldera Súria no s’inspeccionà, ja que es diu que funciona 
exclusivament en cas d’avaria de la caldera Geval. 

 
 
 
Els valors d’immissió mesurats a l’any 1992 es trobaven per sota dels 
màxims permesos per la normativa. 
 
L’any 1992 una unitat mòbil de vigilància de la contaminació Atmosfèrica romangué a 
la Seu des del 29 de juny fins al 3 d’agost. Els nivells mesurats al llarg del període de 
25 dies de mesura estigueren tots ells per dessota dels nivells fixats en la normativa 
vigent en aquell moment. Es van mesurar un total de 7 paràmetres. 
 
 
Els valors d’immissió mesurats per a la realització de la present auditoria per a 
un total de quatre paràmetres mostren que la qualitat de l’aire a La Seu és, en 
general, molt bona. 
 
L’equip auditor va efectuar durant l’estiu del 2003 una campanya de mostreig dels 
valors d’immissió per a determinats contaminants a la Seu. Es va mesurar la 
concentració de partícules en suspensió, partícules sedimentables, àcid sulfhídric i 
amoníac en quatre localitzacions diferents. Els principals resultats obtinguts varen ser: 
 
Partícules en suspensió: 
 
El 100% dels valors enregistrats a totes les estacions es troba per sota del límit definit 
per la legislació vigent. 
 
Partícules sedimentables: 
 
Dues de les quatres estacions van superar els límits permesos, si bé els resultats 
podrien estar condicionats per la presència antròpica a les rodalies de l’estació. 
 
Àcid sulfhídric: 
 
Cap dels resultats obtinguts supera els valors límit i, a més, n’estan molt per sota. 
 
Amoníac: 
 
No existeix cap mena de regulació dels nivells d’immissió de l’amoníac, això no  
obstant, es va realitzar la mesura per a poder-ne determinar l’absència o presència en 
el medi atmosfèric de la Seu. No se’n va detectar cap presència. 
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4. FLUX DE L’AIGUA. 
 
 
La Seu s’abasta d’aigua superficial i subterrània com a conseqüència de 
l’evolució històrica en el seu consum. 
 
El setembre de 2002 s’inaugurà la captació d’aigua del torrent de Bescaran amb un 
cabal de 60 l/s. A partir d’aquest moment la Seu es pot abastar tant d’aigua subterrània 
dels 4 pous municipals existents com d’aigua superficial del torrent de Bescaran o de 
la mescla d’ambdues. Això és degut al dèficit de consum detectat a partir dels anys 90 
del segle passat. 
 

Període/Any Aigua Superficial Aigua Subterrània 

Fins la primera 
meitat del s.XX 

Riu Valira, via Sèquia del Molí 
(la majoria població 

Pou del pla al·luvial del Segre 
(Camí Ral) i fonts diverses 

Aproximadament 
1950 

Progressivament es 
desconnecten del Valira, sent 
substituïda per la del Segre 

Ídem més un nou pou de l’aqüífer 
del Segre (Dr. Peiró) i dipòsit de 

1.200 m3  
(cap a 1960 entra Anserall o Valls 

de Valira) 

Principis dels 80 - 

Es construeixen dos nous pous 
(Costa-Correus) i un nou dipòsit de 

1700 m3 al costat de l’antic. 
(Entren els 900 hab. de 

Castellciutat i es demana ajut a 
l’antiga Junta d’Aigües) 

Durant els 90  - 
Es fa recréixer 50 cm el dipòsit, es 
propecta infructuosament un nou 
pou, hi ha problemes a l’hivern 

A partir de 
setembre de 

2002 

Torrent de Bescaran (60 l/s), 
d’octubre a abril per a no 
assecar el torrent a l’estiu 

4 pous existents a l’estiu i 
parcialment (el mínim!) a l’hivern 

Font: Nuevo Abastecimiento de Agua en la Seu d’Urgell (Ganyet, R. et Gurrera, J.) 
 
 
La qualitat analítica de l’aigua extreta pels pous és molt bona. 
 
Els resultats de les analítiques realitzades als pous municipals revelen que a l’aigua no 
li cal cap altre tractament que la cloració per a ser potable. Tanmateix, cal destacar 
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que un dels pous té un nivell de nitrats força alt, però encara la meitat del valor límit 
permès (50 mg/l) i un valor de calci proper al nivell guia (90 mg/l). 
 
 
Existeix una elevadíssima presència de pous particulars per a ús agrícola i 
ramader al municipi, però que no estan degudament legalitzats. 
 
Per conèixer inicialment el número de pous destinats a ús agrícola i ramader es va 
consultar l’ens regulador de concessió de llicències d’explotació, com és la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En total hi consten 9 pous registrats a la 
seva bases de dades. Aquesta informació constata les escasses dades disponibles per 
part de l’administració actuant quant a explotació d’aigües subterrànies.  
 
Amb l’objectiu de proporcionar una informació més completa sobre la realitat dels pous 
a la Seu, l’equip auditor va portar a terme una campanya de cerca de pous al municipi. 
Concretament es va executar durant els mesos de juliol i setembre de 2003 i de forma 
conjunta amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
En total es van identificar 97 aprofitaments subterranis ubicats a punts diversos del 
municipi  S’ha de dir en aquest sentit que la campanya no ha recollit la totalitat dels 
pous existents al municipi, ja que no es coneixia la quantitat total exacta, motiu pel 
qual es va fer el treball de camp pou per pou.  
 
El treball de camp realitzat per a la campanya de pous mostra que se’n fa un ús 
intensiu, però principalment agrícola i ramader. 
 
Les principals conclusions obtingudes a la campanya de pous realitzada es mostra 
que: 
 

1. La totalitat dels habitants de la riba esquerra del Segre tenen pous propis, amb 
una profunditat d’entre 3-4 m en el Salit, uns 20 m els dels primer vessant i de 
fins a 120 metres per als que viuen enfilats a la muntanya. 

2. La majoria de persones que tenen pous al Salit no en beuen l’aigua perquè en 
desconfien i perquè gairebé ningú les ha fetes analitzar. En canvi, a les bordes 
que s’enfilen pels vessants i algunes del pla de Sagalers sí que normalment 
beuen dels seus propis pous. 

3. La majoria de pous no han estat mai analitzats (aprox. el 90%) i els propietaris 
que en beuen es refien de la “tradició històrica” i l’aparent i presumpta  
“absència de malalties” imputables a la qualitat de l’aigua. 

4. Les persones del Salit que tenen hortes i jardins es queixen dels herbicides que 
provenen del blat de moro que els mata els rosers, la gespa o els enciams per 
escolament superficial, a banda del perill que representa per la contaminació 
dels pous que són molt superficials. 

5. Aquestes mateixes aquestes persones es queixen que, a partir del rec intensiu 
del blat de moro, el nivell dels pous els puja fins a alguns extrems que els 
espatlla el motor-bomba elèctric. 

 
 
Va caldre realitzar la captació superficial del Bescaran a causa del dèficit 
d’abastament detectat al municipi. 
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La única captació d’aigües superficials destinades a consum de boca al municipi del la 
qual es té constància és la corresponent al torrent de Bescaran. La necessitat de 
cercar aquesta nova font de subministrament partí de la dificultat d’assegurar aigua 
potable per a tots els usos en determinades èpoques de l’any (hivern i estiu), just quan 
el nivell freàtic dels pous es troba al mínim.  
 
Malgrat que no existeixi ni existís cap estació d’aforament específica per a aquest 
torrent en el projecte de març de 1995, s’estima que es pot derivar un cabal de 60 l/s 
durant el període comprès entre els mesos d’octubre i abril amb una garantia de 
subministrament molt elevada. Els estiatges es beneficien de les surgències que hi ha 
més amunt de la captació. El sistema de recs actual seca la llera del torrent a l’estiu.  
 
 
La qualitat de l’aigua del Bescaran és excel·lent. 
 
Quant a les característiques fisicoquímiques, l’aigua del torrent de Bescaran és 
excel·lent. Presenta una baixa mineralització, és bicarbonatada-càlcica, la matèria 
orgànica present és escassa i té una certa càrrega bacteriològica que revela una 
contaminació difusa d’origen animal (pastures i aprofitaments extensius ramaders) i 
que en fa preceptiva una cloració si s’ha de distribuir com aigua potable. 
 
 
S’ha millorat el sistema de cloració per optimitzar els resultats obtinguts i reduir 
riscos laborals. 
 
L’aigua procedent dels pous era clorada inicialment de forma semiautomàtica. O sia, 
que entrava el clor en estat gasós quan les bombes d’impulsió funcionaven i arribava 
l’aigua als dipòsits. Tanmateix, no es tenia cap control del clor residual a la sortida dels 
dipòsits ni tampoc hi havia les mesures de seguretat oportunes per als operaris que 
s’encarregaven de l’operació. 
 
Des que es posà en marxa la captació de Bescaran es canvià el sistema de cloració, 
s’afinà més i es minimitzaren riscos de seguretat laboral mitjançant un detector de 
fuites de clor gas a l’atmosfera, una torre de neutralització de clor gas, un ventilador-
extractor centrífug, una bomba centrífuga de recirculació de NaOH, un injector de sosa 
a scrubber de la torre de neutralització, cambra de claus i bombejament, entre d’altres 
elements 
 
 
Es disposa d’un bon sistema de telegestió a la xarxa de distribució 
d’aigua. 
 
El programa de telegestió emprat en la distribució d’aigua s’anomena “Wizcon”. Aquest 
sistema innovador s’ha aplicat a partir de l’arribada d’aigua del torrent de Bescaran. 
Amb ell s’obté informació a temps real, es redueixen despeses del manteniment i es 
coneix què està passant al sistema de forma virtualment immediata. La relació 
d’avantatges del sistema és la següent:  
 

• Evita desplaçaments als dipòsits i a les estacions de bombeig. 
• L’operari de guàrdia en cas d’alarma és informat directament al seu 

propi mòbil. 
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• El control del bombejament és automàtic i no necessita estar 
supervisat per l’operari. 

• La fiabilitat dels aparells és molt elevada, fins i tot davant 
descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

• La cobertura geogràfica que abraça és prou àmplia mercès als 
repetidors de senyal intel·ligents. 

 
Els equips consten d’aparells receptors/emissors que es reparteixen en cinc punts: 
captació, pous de Costa Correus, pous Dr. Peiró, dipòsits reguladors i oficines dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament. El sistema permet prioritzar els bombejaments en 
horaris nocturns i altres trams de tarifa reduïda per tal d’estalviar recursos econòmics. 
 
 
El consum d’aigua a La Seu té una tendència consolidada a l’alça. 
 
Quant a les xifres de consum, es disposa de les dades corresponents al període de 
2003 a juny de 2006, que permeten visualitzar les pautes i evolució més recent del 
consum. Les xifres inclouen tant els volums destinats al consum de boca com les de 
rec. Cal aclarir, però, que, mentre que els volums de consum de boca són molt ben 
coneguts, els destinats a reg (circumscrits a les zones verdes urbanes exclusivament) 
són molt aproximats, ja que no es disposa d’un mecanisme comptabilitzador acurat.  
 
Els resultats generals per al període de referència es mostren a la figura següent: 
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Font: Elaboració pròpia. 

* Les dades per a l’any 2006 són només parcials fins al mes de juny. 
 
Així, en línies generals, es mostra una lleugera tendència al creixement en el consum. 
Concretament per als període 2003-2005, ja que les dades de l’any 2006 són 
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incompletes, és del 9’9%, o el que és el mateix, un 4’5% de promig anual. Quant a 
l’any 2006, tenint en compte les dades disponibles, si es fa una extrapolació per a 12 
mesos, s’obté que el consum podria arribar als 1.511.00 m3, fet que confirmaria la 
tendència esmentada. 
 
 
El consum d’aigua per càpita és excessivament elevat, i es concentra els mesos 
d’estiu. 
 
El consum mensual mitjà d’aigua al municipi és de 110.500 m3. Prenent la xifra per a 
l’any 2005 (l’última amb dades completes) és possible conèixer el consum mitjà per 
habitant al municipi (emprant el cens per al mateix any en qüestió), concretament és 
de 304,53 litres/hab/dia. Aquest valor és el sumatori dels sectors domèstic, industrial i 
el consum  d’aigua de rec municipal, dependències municipals i pèrdues de xarxa . 
Aquesta xifra és extraordinàriament elevada. Només a nivell comparatiu, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona registra actualment un consum mitjà de 144 
litres/persona/dia, és a dir, que és més del doble. 
 
Per altra banda, els mesos de juliol i agost són els que registren els pics de consum 
màxim anual, coincidint amb l’estiu. Tal i com era d’esperar, els que registren el 
consum mínim són els de gener i febrer, coincidint amb l’hivern. Així, al febrer es va 
registrar el mínim amb 97.419 m3, mentre que al juliol van ser 138.010 m3. Això suposa 
un increment del 42%. 
 
 
La qualitat de l’aigua de boca és molt bona. 
 
La qualitat de l’aigua abastada a la població la realitza una empresa especialitzada 
contractada per l’Ajuntament de la Seu. Es tracta dels Laboratoris del Dr. Echevarre, 
que realitza les anàlisi completa i normal tal i com estableix el Decret 140/2003. A 
partir dels resultats disponibles es conclou que la qualitat de l’aigua és excel·lent. No hi 
ha cap dels paràmetres analitzats que sobrepassi el màxim establert, tant des del punt 
de vista organolèptic, fisicoquímic com microbiològic i de components tòxics.  
 
 
Només hi ha dos punts al municipi sense connexió a la xarxa de clavegueram. 
La resta ja disposa d’aquest servei. 
 
Actualment la pràctica totalitat de la població de la Seu disposa de connexió a la xarxa 
municipal de sanejament. Segons un informe de punts crítics de la dita xarxa 
confeccionat pels serveis tècnics de l’Ajuntament l’any 2002, s’identifiquen dos punts a 
on encara no hi ha aquesta connexió. El primer es troba a la riba esquerra del riu 
Valira i inclou habitatges de Castellciutat. L’altre s’identifica al sud-oest del nucli urbà, 
a la banda esquerra del Segre. 
 
Concretament, en el cas de Castellciutat, les edificacions ubicades al nord-est d’aquest 
nucli i les edificacions disseminades existents entre el nucli i la Seu disposen de dos 
col·lectors propis que aboca directament al riu Valira. El mateix informe quantifica en 
aproximadament uns 36 habitatges, l’hotel “El Castel” i el col·legi com els punts 
individuals d’abocament. La connexió del nucli de Castellciutat a la xarxa general de 
clavegueram es va realitzar l’any 2003. 
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Quant a l’altre punt crític, s’ubica al voltant de les instal·lacions del col·legi públic Albert 
Vives. En aquest cas es tracta d’un sobreeixidor del col·lector existent que es troba en 
un rec que aboca directament al riu Segre. Aquest cas no és tan greu com l’anterior en 
tant que es tracta d’un sobreixidor, per al quan cosa, i a diferència del que passa a 
Castellciutat, només hi ha abocament quant la quantitat d’aigua abocada ultrapassa la 
capacitat del propi col·lector. 
 
Des d’aquesta perspectiva, s’estima que aproximadament un 5% de la població 
censada no disposa de connexió al col·lector general. Aquest col·lector condueix les 
aigües fins a l’EDAR de Montferrer, ubicada al municipi homònim. 
 
 
Hi ha un important volum d’aigua de reg que va a parar a l’EDAR de Montferrer 
per manca de xarxa separativa al municipi. 
 
Actualment, l’EDAR de Montferrer tracta uns 5.000 m3 al dia, corresponents a uns 
16.000 habitants dels pobles de la Seu d’Urgell, Montferrer, Bellestar, Arfa i Alàs. Això 
equival a una generació d’aigües residuals d’uns 312 l/hab/dia.  
 
Tanmateix, destaca de forma molt significativa el fet que el volum tractat inclou aigües 
“netes” procedents de recs agrícoles que hi aboquen i aigües dels polígons industrials. 
En aquest sentit, ja a l’any 1998 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va redactar un 
projecte de desconnexió d’aigües de regatge.  
 
En aquest estudi s’assegurava que durant els mesos en què es reguen els prats, un 
important cabal d’aigua va a parar a la xarxa de clavegueram, tot diluint la càrrega 
contaminant del col·lector i dificultant, per tant, el bon funcionament de l’EDAR. 
Concretament s’esmenta que durant aquest mesos es poden assolir cabals de fins a 
9.000 m3 al dia, és a dir, pràcticament doblar la capacitat de les instal·lacions. 
 
 
El col·lector principal actual és insuficient. Això, juntament amb alguns 
problemes en embornals, produeix col·lapses puntuals. 
 
El col·lector principal d’aigües residuals va de NE a SW (aproximadament paral·lel al 
Segre) i fa de 40 a 60 cm de diàmetre, mida del tot insuficient actualment, i de forma 
més especial durant els episodis de pluges persistents. Per altra banda, hi ha trams en 
què, a causa del poc pendent, queden coberts de sediments fins a la meitat, fet que 
ocasiona els inevitables problemes d’embussament i manteniment. 
 
Finalment, molts dels embornals existents al casc urbà estan tapats i no es netegen ni  
es desembussen per evitar que l’aigua de pluja baixi cap a les clavegueres i es 
col·lapsi el col·lector principal. Així, l’aigua llisca superficialment i no penetra a la xarxa 
de sanejament, fet que pot ocasionar, en episodis especialment intensos de ruixat, 
breus acumulacions d’aigua en els embornals que sí permeten captar l’aigua però que 
es troben momentàniament saturats.  
 
 
Hi ha dos sobreeixidors que aboquen aigües sense depurar del 
col·lector al Segre de forma regular. 
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Tanmateix, com a contrapartida, afavoreix el funcionament de la depuradora en tant 
que dilueix la càrrega orgànica mercès a l’aportació de major volum d’aigua “neta”, no 
residual. Una altra problemàtica identificada, tot i que de forma més indirecta, ve 
donada pel col·lector principal que hi condueix les aigües residuals. Concretament 
s’han identificat dos sobreeixidors que vessen les aigües directament al riu Segre 
sense depurar. L’aigua hi sobreïx sovint i, segons els serveis tècnics, no és un fet 
anecdòtic.  
 
El funcionament de l’EDAR de Montferrer no és òptim. 
 
A partir del mostreig analític realitzat per a la present auditoria a tres punts diferents 
del col·lector i l’EDAR de Montferrer, s’obtenen les següents conclusions: 
 

 El sobreixidor es pot considerar una aigua residual, idèntica a la de 
l’entrada a la planta. És, doncs, una aigua residual que s’aboca sovint 
i amb freqüència desconeguda al riu Segre sense depurar. 

 L’EDAR fa una bona reducció de la DBO5, molt per sota del valor guia 
de 25 mg/l. Concretament la redueix fins a un 5-7% del valor 
d’entrada. Paral·lelament la DQO total es redueix fins a un 20% del 
valor d’entrada. 

 Els col·liforms totals es redueixen a un 15-20% dels que hi ha a 
l’entrada, lluny del 99’95% previsibles en els objectius de l’EDAR.  

 La matèria en suspensió a la sortida és de 96 mg/l, gairebé el triple 
del valor límit recomanat (35 mg/l). 

 La concentració de fòsfor total (3,3 mg/l) a la sortida de la planta 
supera el màxim de guia (2 mg/l). 

 
Així, en línies generals es pot dir que la reducció de matèria orgànica és suficient i 
adequada, però que en canvi la reducció de nutrients és àmpliament millorable. 
 
 
L’EDAR de la SCL Cadí no assoleix els nivells de depuració que serien d’esperar. 
 
La Cooperativa Cadí, des de 1995, compta amb una planta depuradora pròpia que 
aboca el seu efluent al Segre. És una depuradora biològica que tracta diàriament entre 
800 i 900 m3 d’aigua residual, que equivaldria aproximadament al consum d’un terç de 
la població de la Seu. El gabinet redactor va portar a terme un control analític de 
l’efluent de la planta, amb els resultats obtinguts següents: 
 

 La DBO5 i la DQO es troben per sota del valor guia (130 mg/l). 
 Es detecta una elevada càrrega de sals solubles (2.140 µS/cm) que es 

manifesta també en una elevada conductivitat (1.920 µS/cm). 
 La resta dels paràmetres està molt per sota dels límits guia més restrictius. 

 
 
En línies generals, la qualitat de les aigües subterrànies de La Seu és 
bona. 
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El gabinet redactor va portar a terme un control analític de les aigües subterrànies al 
municipi. Es van escollir tres pous ubicats als tres aqüífers diferents de la Seu. 
Concretament: 
 

 Santa Magdalena: pou situat a la riba dreta del Segre i relativament a prop de 
la riba esquerra del Valira.  

 Salit-13: pou poc profund (aprox. 3 m) a la riba esquerra del Segre, prop del 
Salit, pla agrícola on s’apliquen biocides diversos i on es podria registrar certa 
contaminació difusa a causa de les granges.  

 Pou dels Bombers o del Dr. Peiró: pou d’abastament d’aigua potable de la Seu 
on la làmina d’aigua es troba a uns 8-10 m de fondària. El pou es troba situat 
entre la riba dreta del Segre i  els ventalls fluvials dels torrents que baixen de la 
muntanya. 

 
Els resultats obtinguts varen ser: 
 

 La qualitat de l’aigua de tots tres pous és, en termes generals, bona, dins dels 
paràmetres de potabilitat. 

 El nivell de nitrats és alt en el pou de Santa Magdalena, però està per sota del 
límit màxim que s’estableix en la normativa (50 mg/l). 

 Les aigües mostren una certa concentració de matèria orgànica que es revela 
gràcies a la DBO5 i a l’oxidabilitat. Aquesta és més elevada en el pou de 
Bombers i el de Santa Magdalena, on s’aconsellaria una cloració preventiva. 

 No s’han detectat pesticides organoclorats del pou del Salit-13. Això no 
obstant, fóra convenient que s’efectuessin altres analítiques  coincidents amb el 
període on els biocides s’apliquen als camps. 

 
La presència de l’EDAR de Montferrer modifica les característiques de l’aigua del 
Segre, mentre que al riu Valira es perceben concentracions menors d’alguns 
elements. 
 
Amb l’objectiu de completar la informació sobre l’estat analític dels rius al seu pas per 
la Seu, l’equip auditor va portar a terme un mostreig fisicoquímic dels dos rius durant 
l’estiu de 2003 i en 7 punts diferents. Els resultats obtinguts es detallen tot seguit. 
 
Per al VALIRA: 
 

 No s’hi ha detectat una DBO5 tan elevada com la que es documenta a la 
bibliografia (8,4 mg/l), sinó que se situa entre <2 i 3,3 mg/l, fet que el situaria en 
un tipus d’aigua A1 si es volgués potabilitzar.  

 La terbolesa és força alta (5,6 i 5,5) a l’igual que les Matèries en Suspensió (26 
i 75 mg/l). Ambdós paràmetres són força més alts que els obtinguts arreu del 
Segre. 

 La concentració de fòsfor total del Valira és més elevada que a tots els punts 
de mostreig del Segre, llevat del punt posterior a la depuradora. Això revela 
que la influència de la depuradora en la concentració de fosfats del Segre 
podria ser major que la influència del Valira. 

 La concentració de nitrogen amoniacal i Kjeldahl al Valira és més alta que a 
tots els punts de mostreig del Segre, llevat del punt posterior a la depuradora. 
Això revela que la influència de la depuradora en la concentració de nitrogen 
del Segre podria ser major que la influència del Valira. 
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 No es detecten tensioactius aniònics dels detergents emprats (<0,1 mg/l). 
 
Per al SEGRE: 
 

 La influència de la contaminació del Valira sobre el Segre es detecta clarament 
aigües avall de l’aiguabarreig amb l’increment sobtat de terbolesa, passant d’un 
valor d’1,5 a 4 o d’un 1,3 a 5 (valors en NTU) a les analítiques del juny o agost 
respectivament. 

 De manera similar, la influència del Valira sobre el Segre també és clara 
gràcies a l’increment sobtat de Matèries en Suspensió, que passa de 23 a 47 o 
de 4 a 22 a les analítiques del juny o agost respectivament. 

 En canvi, la DBO5 no pateix gaire canvis al llarg del tram analitzat fins a la 
depuradora de Montferrer. Des del punt de mostreig inicial fins al posterior a 
l’aiguabarreig del Valira, la DBO5 es mou entre els <2 i el 3,2 mg/l. En el 
mostreig al punt posterior de la depuradora puja fins al 7,3 mg/l, duplicant o 
triplicant els valors. 

 El fòsfor total pateix un increment notable a partir de la depuradora de 
Montferrer, passant dels 0,08 al 0,94 mg/l. Sembla clara la influència de la 
depuradora en l’increment notable dels valors. 

 El nitrogen amoniacal i Kjeldahl experimenten un increment notable a partir de 
la depuradora de Montferrer, augmentant respectivament els valors en un 
1000% o un 400% respectivament. Sembla clara la influència de la depuradora 
en l’increment sobtat dels valors. 

 No es detecten tensioactius aniònics dels detergents emprats (<0,1 mg/l). 
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5. FLUXOS D’ENERGIA. 
 
El consum elèctric s’incrementa anual de forma lleugera però consolidada. 
 
Segons les dades de consum d’electricitat proporcionades per PEUSA, al municipi, 
entre els anys 1998 i 2002 es pot observar com des de 1998 s’ha produït un 
increment en la demanda d’aquest tipus d’energia al municipi d’un 20,25%, a raó d’un 
5’06% anual de promig. Després d’una augment gradual entre els anys 1998 i 2000, el 
2001 es va experimentar un estancament en la demanda d’electricitat al municipi, per 
finalment produir-se l’augment més significatiu entre el 2001 i el 2002, quan el consum 
d’electricitat va ser de 41.441.852 kWh (3.572,5 tep). 
 

Consum d'electricitat al municipi (1998-2002)
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El principals consumidor d’energia elèctrica al municipi són els sectors 
comercial i industrial. 
 
A l’any 2002 el consum domèstic d’electricitat va representar un 42’5% del total de 
l’electricitat al municipi, amb 17.618.131 kWh. La resta d’electricitat va ser consumida 
pels sectors comercials i industrials. 
 

Consum sectorial d'electricitat. 2002

42,5%

57,5%

Domèstic Comercial i Industrial
 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els habitatges particulars són els principals consumidors de gasos liquats del 
petroli (propà). 
 
L’any 1995 es va començar a disposar a La Seu d’Urgell del servei de gas propà 
canalitzat. L’empresa propietària de la xarxa, Repsol-Gas, ha proporcionat les dades 
de consum de gas propà canalitzat i al detall a La Seu entre els anys 1998 i 2002. 
Repsol-Gas no ha proporcionat les dades desglossades anualment, sinó agrupades 
dins del període 1998-2002, on el total de consum de gas propà va ser de 1.570.716 
kg. 
 

Consum de gas propà en les instal·lacions de la Seu d’Urgell 1998-2002 

 Consum gas propà 
1998-2002 (kg) 

Ajuntament + Dependències Municipals 32.664 
Habitatges del municipi 1.231.324 
Altres instal·lacions d’importància 306.728 

TOTAL 1.570.716 
 
El màxim consum de gas propà és dona als habitatges particulars (78’4% del total), 
seguit d’altres instal·lacions d’importància (19’5%). Aquesta darrera categoria 
inclou, entre d’altres, les següents activitats: l’Asil per a gent gran San José, la Granja 
Tamburino, el Seminari Conciliar, el Col·legi Germans La Salle, el Parador Nacional de 
la Seu d’Urgell, l’Institut Català de Servei a la Joventut , la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, RB Promociones, RB Guimaru, Camping Valira i RB 
Fundació Joviat. 
 
L’Ajuntament i les dependències municipals representen un 2’1% del total de la 
despesa en gas propà durant l’esmenat període. 
 
 
El consum de combustibles líquids d’origen fòssil es concentra als vehicles i és 
molt elevat. 
 
Realitzant les estimacions corresponents a les característiques de La Seu, s’obté un 
resultat de consum de 10,13 milions de litres de combustible líquid anual, es a dir,  
9.107,6 tep.  
 
 
En el balanç energètic global municipal, el consum per càpita és més baix que la 
mitjana del país. 
 
A la Seu d’Urgell es van consumir 13.261,7 tep l’any 2002 (darrera amb dades 
completes disponibles).  Considerant que el nombre d’habitants al 2002 era de 11.726, 
el consum anual per càpita al municipi va ser d’1,13 tep/hab, xifra que es troba per 
sota de la mitjana a Catalunya, de 1,7 tep/hab/any. 
 
En el balanç energètic global municipal, els combustibles líquids són, amb molta 
diferència, els més consumits. 
 
El principal tipus d’energia consumit a La Seu d’Urgell el 2002 va ser el dels 
combustibles líquids, que representa un 68’7% del total. A continuació hi és 
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l’electricitat, amb un 26’9% del total de l’energia consumida al municipi. Finalment, els 
gasos liquats del petroli (GLP) representen un 4’4%. 
 

Consum d'energia a La Seu d'Urgell. 2002

26,9%

4,4%

68,7%

Electricitat GLP (propà) Combustibles Líquids 
 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 
ANÀLISI DEL CONSUM EN DEPENDÈNCIES I SERVEIS MUNICIPALS. 
 
En aquest apartat es realitza una anàlisi específica del consum en instal·lacions i de 
serveis municipals, segmentat per font energètica. 
 
 
El consum elèctric a les dependències i serveis municipals es concentra 
principalment en l’enllumenat públic, amb una tendència al manteniment els 
darrers anys. 
 
El consum total d’electricitat a les dependències i serveis municipals l’any 2002 va ser 
de 3.561.426 kWh (307 tep), on el 65’8% correspon a enllumenat i el 34’2% al 
consum en dependències municipals.  
 
Durant el període comprès entre els anys 1998 i 2001 el consum va experimentar un 
increment del 23% causat a parts iguals per l’augment tant en dependències 
municipals com en enllumenat públic. No obstant això, va experimentar un descens 
del 6’9% entre 2001 i 2002, causat en part pel descens en el consum a les 
dependències municipals (19’8%), tot equiparant-se als valors observats el 1998. El 
consum elèctric per enllumenat es va mantenir en valors semblants als registrats el 
2001, incrementant-se lleugerament un 1’6%. 
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Consum elèctric en dependències municipals (1998-2002)
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell – PEUSA. 
 
 
Dels gasos liquats del petroli (GLP), el propà és, amb diferència, el més emprat 
als serveis i dependències municipals, encapçalades pel poliesportiu. 
 
Al municipi, Repsol és l’empresa encarregada del subministrament de gas butà i propà 
en dependències i serveis municipals. Majoritàriament, el gas que se serveix en 
aquestes instal·lacions (escola de música, piscines municipals i poliesportiu) és el 
propà, llevat d’un cas (escola d’art) en què se subministra butà. 
 
El consum de gasos liquats del petroli (GLP) es va incrementar entre el 2001 i el 2002 
un 48,35%, amb una preponderància quasi total del propà com a combustible emprat, 
ja que el butà només va suposar un 7,2% el 2001 i un 1,6% el 2002. En aquest darrer 
any, el consum va ser de 1.537 kg, el que equival a 1,74 tones equivalents de petroli 
(tep). 
 
La instal·lació amb més demanda de GLP és el poliesportiu, encara que del 61% del 
total del propà consumit el 2001 es va passar a consumir un 42% el 2002.  
 
 
El consum de combustibles líquids a les dependències es centra en el gas-oil i el 
màxim consumidor és el CEIP Mossèn Albert Vives. 
 
El 2002 es van consumir 82.257 litres de gas-oil en dependències i serveis 
municipals, el que equival a 71,52 tep. Les instal·lacions que han demandat aquest 
tipus de combustible (una desens en total) han tingut una evolució diferent quant a 
importància percentual dins del total de consum. 
 
El CEIP Mossèn Albert Vives, amb un increment del 16,1% respecte de l’any anterior 
va esdevenir essent el màxim consumidor de combustible en el 2002, amb 17.300 
litres. 
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En general, a tot el conjunt de les instal·lacions municipals hi ha hagut un descens en 
el consum de gas-oil entre els anys 2001 i 2002, tot i que ha estat poc significatiu 
(0,8%). 
 
 
L’electricitat és, amb molta diferència, la principal font energètica consumida al 
serveis i dependències municipals. 
 
Tenint en compte les dades de consum detallades als punts anteriors per a 
dependències i serveis municipals, es conclou que el balanç total d’energia el 2002 va 
ser de 380,26 tep, xifra que va suposar una reducció del 5,6% respecte l’any anterior, 
en què es van consumir 403,1 tep. 
 
Així, l’any 2002, l’electricitat va representar el 80,7% del total de l’energia consumida 
en dependències i serveis municipals, seguida dels combustibles líquids (Gas-oil), 
que va representar el 18,8% del total. L’aportació dels gasos liquats del petroli 
(majoritàriament propà) va ser quasi insignificant, amb un 0,5%. 
 

Consum d'energia en dependències i serveis municipals 
(2002)

80,7%

0,5%
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Electricitat GLP (majoritàriament propà) Combustibles Líquids (Gas-oil)
 

Font: Elaboració pròpia. 
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6. MODELS DE COMPORTAMENT SOCIAL I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL. 
 
Manquen centres d’educació ambiental específica tant al municipi com al seu 
entorn, tot i que altres ens porten a terme actuacions de sensibilització 
ambiental. 
 
Actualment no existeix cap centre d’educació ambiental ni a la Seu d’Urgell ni en tota 
la comarca. Dins de l’àrea d’influència immediata de la Seu, només a la Cerdanya es 
troben dos equipaments vinculats a educació ambiental. Existeix, però, un projecte 
futur del Pla de les Forques on es construiria un equipament d’educació ambiental.  
 
Això no obstant, tant des de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet com dels 
serveis tècnics de la Regidoria de Medi Ambient de la ciutat, s’han dissenyat i executat 
un nombre important d’enquestes i de campanyes d’informació, sensibilització i 
conscienciació ambientals. Aquestes campanyes han prioritzat sobretot la recollida 
selectiva de residus, la descoberta del medi natural i de la vegetació dels parcs 
urbans, així com el reforç d’hàbits positius entre els propietaris d’animals domèstics.  
 
 
Les infrastructures i centres educatius a La Seu són suficients. 
 
Actualment La Seu disposa de 6 centres educatius públics i altres 11 de privats, que 
cobreixen totes les franges d’edat i nivells, des de llars d’infants fins a centres 
d’ensenyament superior. Tenint en compte que la població censada és de 12.400 
habitants per a l’any 2005, es considera que són suficients.  
 
 
Es realitzen moltes campanyes de conscienciació tant de tipus ambiental com 
d’altra naturalesa al municipi, així com material didàctic 
 
Algunes de les campanyes d’educació ambiental més significatives ja realitzades es 
detallen tot seguit. 
 

 Campanyes d’anellament d’aus: iniciades el 1988 i fins l’actualitat. S’adreça als 
nens de 6è de primària dels tres centres educatius, concretament 6 grups-
classe que treballen un dossier educatiu (riu, ocells i vegetació). 

 Dia Mundial dels Ocells: dia d’anellament d’aus obert a la població. Hi solen 
assistir diverses desenes de persones (40-60 persones). 

 Sortides naturalistes: es feren durant diverses temporades, guiades per en 
Jordi Dalmau i en Pere Miquel Parés. 

 Sortides al riu Segre: sortides per a observar i conscienciar dels impactes 
ambientals antròpics (graveres, abocaments incontrolats d’aigües residuals, 
etc.). 

 Campanya per a la FORM: amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la quantitat 
de la fracció orgànica del residu municipal recollida al municipi. 

 El Cicle de l’Aigua: s’oferia a les escoles una aplicació multimèdia que 
explicava el cicle de l’aigua com un joc on els alumnes havien de trobar la 
manera d’avançar de pantalla a pantalla i respondre, de tant en tant, algunes 
preguntes, descobrint així on es localitzaven els pous per a la captació de 
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l’aigua, el tractament de potabilització, la distribució a la població, el consum i la 
depuració final. 

  
Quant als materials didàctics i pedagògics, en destaquen, entre d’altres: 
 

 “Guia per a conèixer els arbres i arbusts del Parc del Segre”, Ajuntament de la 
Seu d’Urgell (1997): llibret escrit per la Cristina Urios i en J. Carles Martín que 
recull les diverses espècies arbòries del parc sobredit i en descriu llurs 
característiques principals. 

 “Descobrim els arbres del Parc del Segre”: dossiers i quadern de camp. 
Material creat per la Gemma Escribà i la Pili Pérez. 

 “La Seu d’Urgell ciutat verda”: díptic que informa del nombre de plantes i arbres 
de la Seu, del cost de llur man. 

 “Reciclem gràcies a tu”: calendari del 2003 il·lustrat amb fotografies i que inclou 
missatges de foment d’hàbits més sostenibles en la gestió dels residus 
domèstics. 

 “Aquí no llencis les deixalles reciclables” “Proper abocador?”: adhesius de gran 
mida per a ser enganxat als contenidors de residus de rebuig i que pretén 
conscienciar de la importància de realitzar la tria selectiva d’envasos, vidre, 
paper-cartró i matèria orgànica. 

  “La Seu neta, gràcies”: pòster que exhorta els propietaris de gossos a 
inscriure’ls al cens caní, a mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries 
adequades, portar-los ben lligats i no deixar que embrutin els carrers (per això 
es repartia una pala per a recollir-ne els excrements). 

 
 
Existeixen mecanismes de participació ciutadana amb inquietuds ambientals. 
 
Concretament, es tracta dels següents: 
 

1. Consell de Sostenibilitat. L’any 2001 el Ple Municipal va aprovar la creació 
d’aquest consell, que té com a objecte estimular i canalitzar la participació dels 
ciutadans i dels diversos sectors econòmics i socials a la gestió del medi 
ambient, així com aplicar polítiques de sostenibilitat en el desenvolupament. El 
Consell centrarà les seves activitats en el desenvolupament de l'Agenda 21 
local. 

 
2. Contracte de Riu. S’inicià cap a l’any 2000 i inclou tots aquells col·lectius que 

treuen algun gaudi o profit del riu. Servia per a cercar el consens màxim entre 
aquests col·lectius, que poden arribar a tenir interessos oposats.  
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7. ELS FLUXOS DE RESIDUS. 
 
La generació de residus a La Seu s’ha incrementat durant els darrers anys, si bé 
mostra una bona tendència al manteniment durant els tres últims. 
 
Així, des de 1998 fins al 2005 s’ha passat de les 4.631 tones anuals a les 6.346, cosa 
que representa un increment de 1.714 tones anuals, o 4’6 tones diàries. Aquest 
increment en el període 1998-2005 representa un augment del 37% o un 5% anual, 
dades superiors al promig de la majoria de comarques (p.ex: a l’àrea metropolitana 
barcelonina el creixement mitjà en aquest període és del 1’69%). Sens dubte aquests 
increments tan elevats de la producció de residus municipals a la Seu constitueix un 
factor negatiu a minimitzar o corregir.  
 

Generació de residus
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Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 

 
 
La contenció en la generació els darrers anys permeten assolir un rati per càpita 
inferior al de la mitjana catalana. 
 
Amb la generació per a l’any 2005, això representa un total de 17’4 
tones/municipi/dia o 1’41 kg/hab/dia. L’evolució de la gènesi de residus municipals a 
la Seu presenta un manteniment al voltant dels 1’45 kg/hab/dia, lleugerament inferior a 
la de la mitjana de Catalunya (1’55 kg/hab/dia).  
 

Taula comparativa en la generació de residus 
Any Generació RM kg/municipi/dia kg/hab/dia
1998 4.631’80 Tn 12.639 1’18 
1999 4.758’30 Tn 13.067 1’22 
2000 5.646’22 Tn 15.424 1’44 
2001 5.572’96 Tn 15.316 1’43 
2002 5.919’01 Tn 16.216 1’48 
2003 6.484’71 Tn 17.766 1’52 
2004 6.247’05 Tn 17.115 1’44 
2005 6.345’98 Tn 17.386 1’41 

       Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 
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El percentatge de recollida selectiva mostra una tendència sostinguda al 
creixement. 
 
Com a contrapès a l’increment anual promig de la producció de residus municipals, el 
percentatge del conjunt de materials recollits per a llur reciclatge s’incrementà 
notòriament a partir de l’any 2000, en què s’assoleix un promig del 39’6% de residus 
recollits selectivament, fins a l’actualitat, quan el percentatge de recollida selectiva 
arriba fins el 49’41%.  
 

Taula comparativa en la generació de residus 
Any Generació RM % recollida selectiva
1998 4.631’80 Tn 8’03 
1999 4.758’30 Tn 10’47 
2000 5.646’22 Tn 34’03 
2001 5.572’96 Tn 39’93 
2002 5.919’01 Tn 37’85 
2003 6.484’71 Tn 40’30 
2004 6.247’05 Tn 47’66 
2005 6.345’98 Tn 49’41 

       Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 
 
Concretament, des de 1998 a 2005 el percentatge de recollida selectiva s’ha 
incrementat el 615% o, el que és el mateix, un promig d’un 87’9% anual, fet que 
compensa permet reduir l’increment de tonatge que s’ha de dipositar a l’abocador de 
Benavarre com a rebuig final.  
 
 
Encara es destina massa residus a abocador. 
 
Malgrat l’elevada taxa de recollida selectiva a la Seu, encara una important fracció dels 
residus municipals generats tenen un tractament finalista com a rebuig. Del 
percentatge de residus recollits selectivament (49’4%), la matèria orgànica amb un 
12% n’és el principal component. Segueix el paper-cartró amb un 7%, els altres 
residus procedents de deixalleries amb un 5% i el vidre amb un 4%.  
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Fraccions de la brossa d'escombraries segons 
tipus de recollida (2005)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents del website de l’Agència de Residus 

La generació de la fracció resta mostra una tendència al manteniment i 
globalment a la baixa. 
  
L’any 2005 la Seu d’Urgell va generar un total de 3.210’61 Tn de rebuig que van rebre 
un tractament finalista. Això representa un total de 0’71 kg/hab/dia. Per altra banda, la 
tendència generalitzada durant el període 1998-2005 és de disminució, tot passant de 
les 4.260 Tn a les 3.210’6. Això suposa un decrement del 20% global per al període 
esmentat, o el que és, el mateix, un 2’8% anual promitjat.  
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Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 

 
Des d’aquesta perspectiva, es pot concloure que l’Ajuntament està assolint uns nivells 
de reducció en la generació significatius, fet que permet reduir el volum de residus 
finals destinats a abocament, i per tant amb la prolongació de la vida útil de l’abocador. 
 
 
La recollida selectiva de vidre no para de créixer i supera les previsions del 
PROGROMIC 
 
La fracció de vidre recollida selectivament no ha parat de créixer en el decurs dels 
darrers anys (1998-2005), tant en valor absolut (tones/any) com en valor relatiu 
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(kg/hab/any). Així, s’ha passat de les 150 tones a les 396, cosa que representa un 
increment del 164% en aquest període o d’un 37’7% anual, xifres molt significatives 
i força elevades. En valors relatius, s’ha passat dels 14 kg/hab/any als 32 kg/hab/any, 
cosa que representa en aquest període un augment de 18 kg/hab/any o d’un 129%.  
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Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 

 
 
Vistes aquestes xifres es conclou que la Seu no només compleix amb els llindars 
establerts per a l’any 2006 ja l’any 2005, sinó que el supera en més d’un 8%. Això 
situa la Seu al capdavant dels municipis catalans quant a compliment de les previsions 
establertes des de l’Agència de Residus. 
 

Situació actual respecte als objectius del 
PROGREMIC
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La recollida selectiva de paper i cartró millora d’any en any, però no assoleix els 
objectius del PROGROMIC. 
 
Així, s’ha passat de les 211’6 a les 707 tones entre 1998 i 2005, cosa que representa 
un increment  del 234% en aquest període o d’un 47’7% anual, xifres que suposen 
un augment molt elevat, superior al del vidre. En valors relatius, s’ha passat dels 19’8 
kg/hab/any als 57’5 kg/hab/any, cosa que representa en aquest període un augment 
de 37’6 kg/hab/any o d’un 289’5%.  
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Recollida selectiva de paper i cartrò
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
El percentatge de paper-cartró recuperat sobre el total de residus sòlid urbans generat 
s’ha incrementat any rere any passant del 21’75% fins al 53’12% del 2005. Aquesta 
xifra s’apropa molt a l’objectiu que es marca el PROGREMIC per al 2003 (60%), però 
encara resta molt distant de l’objectiu assenyalat per al 2006 (75%). 

  
 

Situació actual respecte als objectius del 
PROGREMIC
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 
 
 
La recollida d’envasos lleugers també millora de forma sostinguda amb el 
temps, superant els objectius del PROGROMIC. 
 
La fracció d’envasos recollits selectivament no ha parat de créixer en el decurs dels 
darrers anys tant en valor absolut (tones/any) com en valor relatiu (kg/hab/any). Així, 
s’ha passat de les 10’4 a les 281’50 tones entre 1998 i 2005, cosa que representa un 
increment del 2607% en aquest període o d’un 387% anual, xifres que representen, 
de llarg, el major increment relatiu tant si es compara amb el del vidre (37’7% anual)  
com amb el paper-cartró (47’7% anual).  
 
En valors relatius, s’ha passat dels 0’98 kg/hab/any als 22’85 kg/hab/any, cosa que 
representa en aquest període un augment de 21’87 kg/hab/any o d’un 2132%. 
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Recollida selectiva d'envasos lleugers
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 

 
El percentatge dels envasos recuperat sobre el total de residus sòlids urbans generat 
s’ha incrementat any rere des de l’irrisori 1’40% del 1998 fins a l’important 27’72% del 
2005. Aquesta xifra ultrapassa el 25% que estipula el  PROGREMIC per al 2006 (la 
majoria de municipis de Catalunya n’estan molt lluny).  
 
Sens dubte, la recollida selectiva d’envasos resulta un èxit clar del model de gestió de 
residus si es té en consideració només la proximitat dels volums recollits amb el 
objectius del PROGREMIC.  
 

Situació actual respecte als objectius del 
PROGREMIC
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 
 
 
La fracció orgànica del residu municipal (F.O.R.M.) també mostra una creixement 
sostingut des de la seva implantació, però no assoleix els objectius del 
PRPGROMIC. 
 
La fracció de matèria orgànica recollida selectivament no ha parat de créixer en el 
decurs dels darrers anys (2000-2005) tant en valor absolut (tones/any) com en valor 
relatiu (kg/hab/any). Així, s’ha passat de les 359’9 a les 1074 tones, cosa que 
representa un increment  del 198’4% en aquest període o d’un 39’7% anual, xifres 
que situen els increments anuals d’aquesta fracció en segon lloc dels municipals, rere 
els envasos.  
 
En valors relatius, s’ha passat dels 32’98 kg/hab/any als 87’25 kg/hab/any, cosa que 
representa en aquest període un augment de 54’40 kg/hab/any o d’un 164’90%. 
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Recollida de matèria orgànica
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 

 
El percentatge de FORM recuperada sobre el total de residus sòlids urbans generat en 
el període 2000-2005 ha passat del 16’77% fins al 44’56% de 2005.  
 
Això no obstant, aquesta xifra obtinguda es troba per sota de l’objectiu del 
PROGREMIC per al 2006 que és del 55%. Se situa, concretament, gairebé a 10 punts 
del valor del PROGREMIC esmentat.  
 
 

Situació actual respecte als objectius 
del PROGREMIC
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
 
 
La recollida de voluminosos es manté estable, tot i la presència de la Deixalleria. 
 
Vistos els resultats obtinguts, no sembla pas que la inauguració de la deixalleria el 
1999 hagi tingut una influència rellevant en la disminució dels voluminosos recollits al 
carrer, ja que les xifres són fluctuants. La recollida de voluminosos té un màxim el 
2001 (170 tones) i dos resultats similars clarament inferiors el 2000 i el 2002 (101 i 113 
tones respectivament). Anàlogament, la ratio per persona/any és màxima el 2001 
(15’38 kg/hab/any) i mínima al 2000 i 2001 (9’27 i 9’89 respectivament). 
 
 

 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 43

Recollida de residus voluminosos
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
 
El volum de residus poda i jardineria com a fracció orgànica dels residus 
vegetals (FORV) és molt variable i irregular, amb una tendència global a la baixa. 
 
La quantitat recollida anualment decreix any rere any, del 2000 al 2002, tot reduint-se 
a un terç de la quantitat recollida al 2000. De les 348 tones de l’any 2000 s’ha passat a 
les 173 el 2005. Similarment es detecta amb la quantitat recollida per persona/any, tot 
passant dels 31 kg/hab/any als 14 els anys esmentats respectivament. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, es constata que la irregularitat anual en el 
volum de FORV generat hi influeix de forma fonamental la disponibilitat de recursos 
per part del personal assignat a la poda en aquest sentit des del consistori. Les 
necessitats de manteniment, millora i ampliació dels espais verds que generen aquest 
residu condiciones de forma clara els volums generats. 
 
 
La recollida de piles és irregular, tot i moure’s dins d’una franja delimitada. 
 
La recollida de piles durant el període 2000-2005 es caracteritza per la seva 
irregularitat en el temps, però alhora es distingeix per limitar-se a dos valors concrets: 
al voltant dels 630 kg i al voltant dels 1400 kg. Segons fonts del serveis tècnics de 
l’Ajuntament, això és degut directament al número de recollides anuals que es porten a 
terme al municipi. És a dir, segons si se’n fa una o dues s’obté una xifra o una altra. 
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Des d’aquesta perspectiva, es pot concloure que, com a còmput general, es registra 
un manteniment del volum de piles generat al municipi.  
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
 
La recollida de tèxtil remunta després d’un període de davallada previ. 
 
La recollida de tèxtil va començar l’any 2002 i fins a l’actualitat es caracteritza per una 
disminució inicial durant el període 2002-2004, per remuntar posteriorment l’any 2005. 
Així, es va passar de les 3’4 Tn de 2002, fins al mínim d’1’40 Tn de l’any 2004, per 
posteriorment assolir 2’5 Tn l’any 2005. 
 
Segons els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Seu, la baixada de l’any 2004 va ser 
deguda a la col·locació d’un contenidor per a la recollida de roba a càrrec de Càritas, 
fet que va desviar part del volum generat els anys anteriors cap a aquesta nova 
destinació. Com és fàcil de preveure, la variabilitat en el volum generat també es 
reflecteix en la ratio per càpita, que oscil·la entre els 0’29 kg de l’any 2002 fins els 1’40 
kg del mínim assolit l’any 2004. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
 
La major part dels residus recollits a la Deixallera pertanyen a La Seu, que es 
valoritzen en un 83%. 
 
La deixalleria recollí el 2002 707’28 tones, de les quals 552’98 provenien de la Seu, o 
sigui el 8’18% del total de residus municipals generats a la ciutat. La contribució a la 
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deixalleria de cada habitant és de 50 kg/hab/any. O sigui que el 78% dels residus 
recollits a la Deixalleria són procedents del municipi de la Seu d’Urgell mentre que el 
22% restant provenen dels 8 municipis restants. 

  

Contribució de la Seu a la totalitat de 
residus recollits per la Deixalleria (2002)

78%

22%
La Seu d'Urgell
Municipis restants

 
 
Els residus municipals especials (94’26 tones) conformen el 17% dels destinats a la 
deixalleria. El 83% restant són valoritzables (458’72 tones). 
 
 

 
 
 
 
   
El dipòsit controlat de benavarre de residus municipals rep les seves principals 
aportacions del municipi de La Seu, concretament un 79% del total. 
 
L’any 2002 entraren 5.794’22 tones de rebuig a l’abocador, fet que comporta 
diàriament la disposició de 15’8 tones. La taxa és de 33 euros/tona. A nivell 
percentual la Seu d’Urgell aporta el 79% dels residus, o sigui 12’48 tones/dia. Entre 
Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò, Les Valls de Valira i Alàs i Cerc gairebé un 
18%. El 4% restant l’aporten El Pont de Bar, Estamariu, Arsèguel i la Cava.   

 

Aportació percentual muncipal i anual a l'Abocador 
de Benavarre (2002)
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La planta de compostatge de Benavarre encara es troba infrautilitzada i La Seu 
n’és el principal aportador de residu. 
 
L’any 2002, la Planta de compostatge tractà 1202’8 tones/any de FORM que 
representa un 32’7% de la quantitat total que pot tractar. Resta doncs una capacitat de 
2467’23 tones/any o d’un 67’3% de creixement per assolir el dimensionament 
dissenyat. 
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La producció de compost es troba al voltant de les 300 tones/any (de les 1.200 totals 
de FORM que n’entren). 
 
 
A la Seu, l’aportació diària de FORM de cada habitant durant el 2002 ha estat d’uns 
192 g/hab/dia. En conjunt, durant el 2002 la Seu aportà 802 tones de FORM, cosa 
que representa un 67% del total que rep la Planta de Compostatge. 
 

Aportació de FORM de la Seu 
respecte el conjunt de municipis
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S’ha incrementat molt la quantitat de tones de residus industrials generats, 
mentre que no ho ha fet el nombre d’empreses que realitzen la declaració anual 
de residus. 
 
Aquest increment és fruit de la pressió que exerceix l’administració amb l’objectiu que 
les empreses gestionin llurs residus en base a la legislació vigent. També hi ha influït, 
si bé en menor mesura, l’increment de residus produïts per cada empresa i el major 
nombre d’empreses localitzades a la ciutat. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 

 
 
En canvi, durant el mateix període no s’ha produït un increment notable de les 
empreses que han realitzat la preceptiva Declaració Anual de Residus Industrials, 
increment que ha comportat passar de les 11 del 1998 a les 18 del 2002. 
 
 

Evolució  del nombre d'empreses que fan la 
Declaració Anual de Residus Industrials (1998-

2002)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 

 
 
La gran majoria dels residus industrials declarats és de tipus no especial, amb la 
supremacia dels procedents del sector de l’alimentació. 
 
Durant el període 1998-2002, el 21% dels residus industrials declarats eren del tipus 
especials, i la pràctica totalitat restant (el 78%) eren declarats com a no especials. 
Només un 1% són declarats dins la categoria d’inerts.  
 

Residus industrials declarats període 1998-2002
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Classificació dels residus industrials de la Seu 
(1998-2002)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 
 
Quant a la gènesi dels residus industrials i llur vinculació amb les activitats industrials, 
cal dir que la majoria dels residus industrials a la Seu es concentren en dues grans 
categories: Alimentació (54%) i altres indústries (46%). De forma molt més 
minoritària cal comptar en el conjunt global amb altres indústries de transformació de 
metalls (0’31%), de transformació de cautxú i plàstic (0’31%) i de fusta i suro (0’05%). 
Aquestes categories sumen globalment només el 0’67%.  
 
 
Gairebé la meitat dels residus industrials declarats es gestiones mitjançant 
valorització externa. 
 
La major part de residus declarats són valoritzats externament (49%) o bé reben un 
tractament físicoquímic-biològic-depuradora (43%). En total, aquests dos tipus de 
tractament sumen el 92% de la totalitat. La valorització com a subproducte representa 
el 4% i la incineració el 3%.  
La valorització en origen, la deposició controlada i el tractament no especificat 
representen no arriben en el seu conjunt ni al 1%.  
 
 
Es genera un volum molt elevat de residus de la construcció. 
 
Tal i com es mostra a les dades, els anys 2002 i 2003 van registrar un pic d’abocament 
clarament superior al dels anys anteriors i posteriors. De fet, als anys 2001, 2004 i 
2005 el volum abocat va ser pràcticament el mateix. Per altra banda, destaca la 
important ratio d’abocament per habitant. Amb la dada de l’any 2005 es va abocar més 
d’una tona i mitja de runam per cada habitant de la Seu. Això indica la importància 
d’aquest residu que, tot i no ser considerat perillós ni especial, suposa un important 
volum quant a generació anual. 
 

Any Tones/any Tn/hab/any
2001 18.942 1’71 
2002 26.785 2’34 
2003 29.496 2’52 
2004 18.895 1’59 
2005 19.195 1’56 

Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
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Els residus sanitaris mostren una clara tendència a l’alça. 
 
Durant el període 1998-2004 (les dades per a l’any 2005 són incompletes), es mostra 
a la figura següent: 
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Font: Departament de Salut. 

 
D’aquesta evolució destaca la xifra corresponent a l’any 2005, que és sensiblement 
inferior a la dels anys anteriors. Això és així per motius estadístics, ja que les dades 
completes d’aquell any encara no es troben disponibles. Per aquest motiu no seran 
tingudes en consideració en l’anàlisi. 
 
En primer lloc cal destacar l’abundància de residus del grup III per sobre dels del IV 
(aquests darrers són els que impliquen una major risc per a la salut humana). També 
és significatiu veure la tendència generalitzada a l’increment que es percep a partir de 
l’any 2001, mentre que fins a aquell moment es movia dins d’un marge situat entre les 
11 i les 12 Tn. El màxim per al període de referència s’identifica el 2003, amb la 
significativa xifra de 18,9 Tn. En general, l’increment global ha estat del 53%, o el que 
és el mateix, un 7’6% anual promitjat.  
 
Finalment, cal esmentar que, segons les dades proporcionades pel Departament de 
Sanitat, la totalitat dels residus sanitaris generats actualment a la Seu es concentra a 
dos centres, el CAP i la Fundació Sant Hospital, tot i haver un total de 16 productors 
de residus sanitaris registrats al municipi. 
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8. SISTEMES NATURALS. 
 
A la Seu hi ha una important presència de conreus i boscos. 
 
A la Seu dominen els conreus -amb més de la meitat d’ocupació del sòl-, seguit pel 
bosc –prop d’un 30%-, del terreny improductiu i dels matollars i prats. Això contrasta 
amb l’ocupació del sòl a la comarca on el bosc, els prats i els matollars representen el 
80% del territori. Els conreus, en canvi, a escala comarcal representen sols el 12,08%. 
Sens dubte el fet que el conreu de la terra s’hagi reduït bàsicament a les planes 
al·luvials i que aquestes ocupin un percentatge notable del municipi, fan que la Seu 
tingui un percentatge de sòl conreat molt per sobre del promig comarcal.  
 

Percentatge d’ocupació de sòl al municipi i a la comarca 

Àmbit 
 

Bosc 
 

Matollars
i prats 

Improductiu 
(natural i 
artificial) 

Conreus Total 
(Ha) 

La Seu 
 

27,36 
 

5,99 11,46 55,2 1.489 

 
Alt Urgell 

 
58,44 25,42 4,07 12,08 144.685 

Font: Inventari Ecològico-Forestal de Catalunya (CREAF). 
 
 
Tot i disposar d’un extraordinari patrimoni natural, s’identifiquen 
algunes mancances quant a coneixement detallat de la fauna al 
municipi. 
 
Tot i el gran treball l’Inventari del Patrimoni Natural de la Seu hom troba a faltar un 
inventari més detallat (mínim quadrícules 2x2) de les espècies més emblemàtiques i/o 
vulnerables i/o indicadores (com a mínim) del medi natural de la Seu. Entre aquestes i 
a tall d’exemple, es pot esmentar el corriol petit (Charadrius dubius), el trobat (Anthus 
campestris), la llúdriga (Lutra lutra), la truita (Salmo trutta fario), el conill (Oryctolagus 
cuniculus), la perdiu (Alectoris rufa) i d’altres espècies sensibles i indicadores de l’estat 
del medi on viuen.  
 
També es troba a faltar l’existència d’un programa de seguiment de les variacions 
paisatgístiques i de qualitat del medi natural de la Seu mercès a indicadors biòtics 
(papallones, ocells). Actualment només es fa al riu però amb una freqüència molt baixa 
(1 mostreig a l’any de macroinvertebrats aquàtics) que es podria incrementar 
 
 
La major part de l’agricultura es destina a pastures. 
 
Actualment dominen les pastures per sobre dels conreus, amb una relació de 7:1, al 
terme de la Seu. Les terres llaurades constitueixen el 9’5% de la superfície agrària, les 
pastures el 70’7%, el terreny forestal el 14’0% i altres el 5’5%. 
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Distribució de la superfície agrària (hectàrees) 
La Seu d'Urgell. Sèrie temporal. 

SAU  
Any terres 

llaurades 
pastures 

permanents 
Terreny 
forestal Altres 

1999 124 914 182 72 
1989 83 526 180 27 
1982 53 448 80 184 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 
Hi ha un important percentatge de regadiu que consumeix aigua a 
manta. 
 
La proporció de regadiu amb el secà és gairebé del 50%; hi ha 60 ha de secà i 65 de 
regadiu, cosa que representa un 48% de secà i un 52% de regadiu. El rec és a manta i 
no pas gota a gota. Per a estalviar aigua convindria implantar el rec per aspersió o 
gota a gota però el cost de la infrastructura induiria a la concentració parcel·lària i a la 
pèrdua probable de la vegetació arbòria i arbustiva que envolta algunes explotacions. 
 
 
Les explotacions agrícoles tendeixen a la concentració parcel·lària. 
 
Les explotacions de propietat han reduït lleugerament el nombre però han doblat 
gairebé el nombre d’hectàrees conreades (=concentració parcel·lària). Les explo-
tacions d’arrendament incrementat lleugerament el nombre d’explotacions en els 
darrers anys però han incrementat en un grau molt superior la superfície explotada. La 
parceria s’ha extingit de la Seu. Tant en nombre d’hectàrees com d’explotacions el 
règim de tinença principal de les terres és de propietat. Amb la meitat d’hectàrees hi ha 
l’arrendament. 
 

Percentatge del règim de tinença (1999)

69%

31%

Propietat Arrendament
 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 
Les explotacions ramaderes tendeixen, en general, també a la 
intensificació de l’activitat. 
 
Segons les dades disponibles tant per part del serveis tècnics de l’Ajuntament de la 
Seu com els procedents del servei d’estadística de Catalunya, el nombre de caps 
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bovins s’ha incrementat un 25% en els darrers anys per bé que distribuïts en la meitat 
d’explotacions.  
 
El nombre de caps ovins ha crescut significativament (1.520%) en els darrers anys 
passant de la inexistència als tres centenars. Anecdòticament, ho ha fet el cabrum 
també, passant de la inexistència a una desena. 
 
Ha crescut molt el sector de l’aviram passant de cinc centenars a seixanta mil caps 
(10.367%), bo i reduint el nombre d’explotacions a la meitat. En el sentit contrari, s’ha 
produït un declivi espectacular del sector porcí que ha passat dels centenars (534 caps 
al 1989) a la pràctica desaparició (6 caps el 1999). 
 
Finalment, el nombre de conilles mares s’ha reduït pràcticament a un terç, mentre que 
s’ha notat un impuls notable al sector equí que ha passat dels dos caps als 42, fruit de 
la implantació d’hípiques en el terme municipal. 
 
 
Gairebé un terç del terme municipal és boscós, concentrat a les vessants 
muntanyenques. 
 
Els sistemes forestals de la Seu es troben bàsicament circumscrits als vessants 
muntanyencs i resseguint els cursos d’aigua com a boscos de ribera. Representen en 
el seu conjunt el 27,36% de la superfície del municipi. Als vessants muntanyencs 
l’abandonament progressiu de l’activitat agroramadera (vinya, pastures), esdevingut a 
partir de la meitat del segle passat, permet l’inici de la successió vegetal de forma que, 
progressivament, recupera aquelles comunitats vegetals existents abans de 
l’aprofitament agrícola de la zona.  
 
En canvi, les comunitats forestals de plana -amb l’excepció dels boscos de ribera- 
foren absolutament substituïdes per conreus que han anat variant en funció dels rèdits 
econòmics i de l’arribada del regadiu (vinya, farratges, prats de dall, fruiters o blat de 
moro) però que encara perviuen a l’actualitat. La menor rendibilitat econòmica dels 
conreus de vessant respecte els de plana és una de les principals causes que han 
conduït a l’abandó els conreus de muntanya. Tot i això, boscos de ribera a banda, les 
comunitats forestals de la Seu es distribueixen sobretot en els vessants muntanyencs  
 
 
La Seu disposa d’una important presència de comunitats forestals. 
 
Les principals comunitats forestals distribuïdes dins del terme municipal de la Seu són: 
 
a) Els carrascars o alzinars continentals. 
b) Les rouredes. 
c) La pineda de pinassa. 
d) La pineda de pi roig. 
e) La vegetació de ribera. 
 
 
L’escassa rendibilitat econòmica és la causa de la baixa explotació 
forestal. 
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La rendibilitat dels boscos és inferior a l’agrícola i a la immobiliària. Aquest és el 
principal motiu de l’abandonament d’una gestió acurada i un major aprofitament de 
derivats forestals. Actualment dels boscos de la Seu se’n treu llenya (quantificada en 
tones) i fusta (quantificada en m3).  
 
En els darrers 10 anys (17-6-93 al 17-6-03) la Secció de Boscos i Gestió de la 
Biodiversitat ha tramitat 13 expedients d’aprofitaments forestals. Les dades referents a 
aquests 13 aprofitaments es detalla tot seguit:  
 

Resum dels aprofitaments forestals 1993-2003 
 

Explotació forestal 
 

Número d’arbres Fusta  (m3) Llenya 
(Tm) 

 
Total en 10 anys (1993-2003) 
 

3.362 154,28 185,32 

 
Promig anual  
 

336,2 15,428 18,532 

Font: Direcció General de Boscos i Biodiversitat 
 
 
La Seu disposa de tres plans d’ordenació de les forests del pla de les 
forques, obaga de gol i les moreres 29 bis d’up. 
 
El dia 31 de gener del 2002 l’Ajuntament de la Seu sol·licità un ajut al Departament de 
Medi Ambient per a la redacció del Projecte d’Ordenació Forestal de les finques del 
Pla de les Forques, l’Obaga del Gol i les Moreres 29 Bis d’UP i el 30 de maig del 
mateix any, el Departament de Medi Ambient concedí un ajut en aquest sentit per valor 
de 3.277,24 €.  
 
El dia 27 de maig del 2003, l’Ajuntament presentà el Pla d’Ordenació Forestal de les 
forests del Pla de les Forques, Obaga de Gol i les Moreres 29 bis d’UP, redactat pel 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.  
 

Propietat Cabuda forestal 
(ha) 

Pla de les Forques 8’83 
Obaga del Gol 10’63 
Les Moreres 29bis UP 175’77 

Font: CREAF 
 
Els Plans tenen en compte l’aprofitament de la llenya i de la pastura i també el 
cinegètic i el micològic, així com també inclou l’anàlisi dels usos socials.  

 
 
La qualitat de les aigües del Valira no és bona a causa de la manca de 
depuració a Andorra. 
 
Fins ara, Andorra no ha depurat totes les seves aigües residuals, abocades al Valira, i 
li resta per a desenvolupar el Pla de Sanejament. El resultat és que aquestes aigües 
abocades al Valira tenen una elevada càrrega orgànica, superior a la capacitat 
d’autodepuració d’un riu d’alta muntanya oligotròfic. Aquest fet es revela a les dades 
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de les analítiques que s’han anat realitzant en el decurs dels darrers anys i que han 
convertit aquest riu d’aigües pristines en un riu amb una importantíssima càrrega 
orgànica i bacteriològica, tot convertint-lo en un dels rius més contaminats del Pirineu.  
 
Motivat per l’evident deteriorament de la qualitat de les aigües del riu i, 
consegüentment, la pèrdua dels seus usos tradicionals, l’Ajuntament de la Seu es 
dirigí la primavera del 1999 a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) per tal que 
mitigués la problemàtica transestatal del riu. Un any després, des d’una enginyeria de 
la Seu, es tramet un informe a la CHE sobre la qualitat de l’aigua del Valira analitzant 
les dades que la CHE efectua al Valira i al Segre des de 1973. Ara com ara però, el 
problema continua igual, sense resoldre.  
 
Tanmateix, cal dir que el juny de l’any 2004 es va inaugurar l’EDAR de St. Julià que 
depura les aigües del municipi homònim. Per altra banda, estan molt avançades les 
obres de construcció dels col·lectors d’Andorra la Vella, Escaldes i Encamp. Segons 
consulta realitzada al Govern d’Andorra, està prevista la seva finalització durant el 
primer trimestre de 2007 com a molt tard. Aquestes dues infrastructures sense dubte 
milloraran la qualitat de l’aigua del riu. 
 
 
Els indicadors biològics apunten al riu Valira com a molt contaminat. 
 
L’índex biològic BMWP’ ha estat desenvolupat per un equip de biòlegs espanyols 
partint d’un índex similar desenvolupat al Regne Unit (BMWP, 1978). L’índex és additiu 
i va sumant punts segons el número de famílies presents en una mostra estudiada i 
que assigna un rang indicatiu diferent a cadascuna d’elles. Si hom pren les dades 
existents d’indicadors biòtics del BMWP’ per al riu Valira, els resultats no són positius 
sinó alarmants. Així, a l’estació de mostreig 420 del Valira, a l’alçada de la Farga, té un 
valor promig de 44 mentre que a l’estació 104 que és a Anserall és de sols 35,5 .  
 
Si es té en compte que les aigües amb índexs BMWP’ compresos entre 15 i 35 es 
consideren molt contaminades, la gravetat de la situació del Valira és seriosa, alarmant 
i, fins ara, no presenta traces de canvi positiu. L’estació de la Farga es troba inclosa en 
la categoria d’aigües contaminades, ben a prop de les molt contaminades.  
 
 
El Segre mostra un aspecte acceptable durant tot l’any a excepció de l’estiu, 
causat en part per les derivacions d’aigua que pateix. 
 
El Segre presenta un fortíssim estiatge que es fa més acusat per mor de les diverses 
derivacions de cabal per a reg agrícola i producció elèctrica. Aquest període eixut del 
riu dura des de finals de juliol fins a mitjans de setembre. Això, no obstant, la llera no 
s’asseca per causes naturals. També hi ha un mínim secundari a l’hivern, entre gener i 
febrer, fruit de la retenció nival de la precipitació. 
 
Durant tot l’any, doncs, el Segre presenta un bon aspecte llevat del període estival, 
quan la reducció natural i antròpica (regs i minicentrals elèctriques) del cabal i els 
efectes sinèrgics dels abocaments residuals repercuteixen negativament en les seves 
característiques fisico-químiques i biològiques. El resultat de tot plegat és que sovint 
l’aigua només existeix en el que popularment s’anomenen “peixeres” i la mortalitat de 
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peixos de riu és elevada. Per aquest motiu sovint s’han de capturar i traslladar-los a 
zones amb un cabal superior.  
 
 
La qualitat del Segre ha romàs estable els darrers anys, però disminuex 
molt amb l’afluència del Valira. 
 
La qualitat fisicoquímica del Segre ha romàs força estable, amb variacions dels 
paràmetres poc significatives. La tendència històrica confirma l’estabilitat de la qualitat 
de l’aigua, com a mínim fins al 1993. Tanmateix, sí que hi ha un paràmetre que mostra 
una clara tendència a l’increment: la conductivitat elèctrica (concentració mineral de 
l’aigua). Sembla que aquest increment podria tenir relació amb els lixiviats de les ribes 
del riu, l’abocament d’aigües residuals o el cabal circulant. 
 
El contingut de nutrients (compostos de nitrògen i fòsfor) és superior al desitjable, com 
succeeix amb la temperatura de l’aigua que assoleix valors molt més elevats del que 
s’hauria d’esperar d’un riu pirinenc. A tall d’exemple, l’agost del 2003 es van haver de 
rescatar a la Seu les truites (Salmo trutta fario) atrapades per la reducció de cabal del 
Segre on s’han arribat a assolir 27º C de temperatura de l’aigua, molt superior als 23º 
C de màxim que suporta aquesta espècie. 
 
La qualitat de l’aigua circulant pel Segre disminueix bruscament a partir de 
l’aiguabarreig amb el Valira (riu amb una altíssima contaminació orgànica i 
microbiològica i sovint amb una concentració de nutrients el triple que la del Segre) tal 
com posen en evidència els valors dels indicadors biòtics. Aquesta aportació de 
nutrients del Segre i del Valira sembla clarament la responsable de l’eutròfia del riu 
que es manifesta al pantà d’Oliana, on en alguns estius es pot quedar sense oxigen 
ben a prop de la superfície. Segons diversos indicadors biòtics, es detecta un canvi 
brusc de qualitat en el Segre abans (Martinet) i després (Arfa) de l’aportació del Valira, 
sens dubte fruit de la influència d’aquest riu tan contaminat.  
 
Finalment, la qualitat de l’aigua del Segre (abans i després de l’aportació del Valira) 
revelada pels indicadors biòtics és sempre superior a la del Valira: tant el promig de 
tàxons com els valors de l’indicador biològic són sempre més elevats en els dos trams 
del Segre que en els dos trams del Valira. Això sí, els valors del Segre post-Valira són 
més alts als del Valira però no tant com els del Segre pre-Valira. Resta clar que les 
aigües del Valira ultra estar força contaminades com un abocament contaminant del 
Segre del qual en redueix la qualitat de l’aigua. 
 
 
Hi ha 5 captacions d’aigua del Segre que es destinen principalment a rec 
agrícola. 
 
Un element significatiu d’afectació al riu Segre ve donat per la sèrie de captacions 
superficials existents abans de la seva confluència amb el riu Valira. Dins dels treballs 
corresponents a la present auditoria, es va realitzar una campanya de treball de camp 
paral·lela a l’endegada per a la identificació dels recs que recorren el municipi.  
 
La pràctica totalitat de les captacions existents abans de la confluència amb el riu 
Valira es destina al reg agrícola, a excepció d’una, la corresponent al Parc del Segre, 
que combina el reg amb els usos lúdics.  
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Les captacions identificades són: 
 
1. Captació de la Quera. 
2. Captació sota el túnel de Torres d’Alàs. 
3. Captació dels recs de Leucata i el Salit. 
4. Captació dels recs del Pla i de St. Ermengol. 
5. Captació del Parc del Segre.  
 
 
La Seu disposa d’una molt àmplia xarxa de recs destinats en la seva major part a 
l’agricultura i molt antics. 
 
El terme municipal de la Seu es caracteritza per la important i àmplia presència de recs 
d’aigua. La gran majoria d’ells encara es troben actius (amb flux d’aigua) i es destinen 
a parcel·les agrícoles.  
 
A partir de les tasques de treball de camp desenvolupades per a la present auditoria 
ambiental l’equip auditor ha confeccionat una cartografia específica destinada a 
identificar-los a ells i les seves zones d’influència. Els identificats són: 
 
1. Rec de St. Pere. 
2. Rec de Leucata.  
3. Rec de l’Olla Segalers o Rec d’Arfa. 
4. Rec del Pla. 
5. Rec del Salit.  
6. Rec del Molí. 
7. Rec dels Quatre Pobles. 
8. Rec de St. Ermengol. 
9. Rec de la Valira.  
10. Rec de Sta. Llúcia. 
11. Rec de la Boixadera.  
 
Una de les característiques comunes per a tots els recs presents a La Seu és la seva 
antiguitat i la inexistència de mecanismes d’impulsió i elevació. En línies generals, tots 
els recs tenen una antiguitat superior als 50 anys, si bé molts d’ells es troben 
parcialment canalitzats mitjançant obres que tenen una antiguitat molt variable, des 
dels 100 fins als 10 anys. Aquesta antiguitat en general caracteritza l’aprofitament del 
pendent com a mecanisme d’impulsió de l’aigua. Aquest fet, juntament amb l’increment 
del cost d’ús associat a l’ús d’electricitat per a bombejament, ha fet que la gran majoria 
dels regants presents a La Seu tinguin les seves parcel·les a la mateixa cota o inferior 
que el rec al qual pertanyen. Només en aquells casos, molt pocs, en què l’orografia és 
excepcionalment planera, es troben parcel·les regades a banda i banda. Vegeu en 
aquest sentit el mapa confeccionat per l’equip auditor en què es mostren amb diferents 
tonalitats les diferents àrees d’influència. 
 
 
Les principals problemàtiques relacionades amb els recs venen 
donades per disminucions de cabal al Segre i la mala qualitat de l’aigua 
del Valira, de forma general. 
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De forma simultània al treball de camp, mitjançant les entrevistes amb 
els representats de les comunitats de regants s’ha pogut recollir també 
informació relativa a les principals problemàtiques vinculades als recs. 
Aquestes problemàtiques es detallen tot seguit. 
 
1. Rec de St. Pere. El principal problema ve donat per la canalització defectuosa que 
es va portar a terme en determinats trams quan es va realitzar ara fans uns cinc anys, 
coincidint amb el darrer arranjament de la carretera. El segon principal problema ve 
donat per la disminució de cabal al riu Segre, que en determinats anys pot ser molt 
significativa i que es manté per a la conservació de les poblacions de truites. Això ha 
suposat en diverses ocasions el tancament del rec i per tant la impossibilitat de regar.  
 
2. Rec de Leucata. El principal problema d’aquest rec ve donat pels episodis de 
disminució de cabal del riu Segre durant els períodes estivals especialment, com era el 
cas del rec de St. Pere. També s’han donat episodis de tancament total del rec que 
van impedir l’accés d’aigua als prats i conreus, i havent-hi arribat al mateix acord 
esmentat anteriorment. 
 
3. Rec de l’Olla Segalers o Rec d’Arfa. La principal problemàtica és novament la 
reducció del cabal del Segre.  
 
4. Rec del Pla. La principal problemàtica és novament la reducció del cabal del Segre, 
tal i com s’ha detallat per als recs anteriors.  
 
5. Rec del Salit. La principal problemàtica en aquest rec ve donada per l’acumulació 
de vegetació i sediments que s’acumulen al riu Segre de forma natural a l’alçada del 
punt de captació que alimenta el rec. A diferència dels casos dels recs anteriors, la 
disminució del cabal del Segre no suposa un perjudici tant significatiu per als horts del 
Salit, ja que el règim de reg no és tant exigent com en el cas d’altres conreus com el 
blat de moro, per exemple. 
 
6. Rec del Molí. La principal problemàtica és novament la reducció del cabal del 
Segre, tal i com s’ha detallat per a altres recs amb el mateix origen. 
 
7. Rec dels Quatre Pobles. La principal problemàtica en aquest rec ve donada per la 
mala qualitat de l’aigua captada al riu Valira, en general molt dolenta, amb una molt 
elevada concentració de contaminació d’origen orgànic, causada de forma eminent per 
l’abocament d’aigües residuals urbanes. Aquesta mala qualitat ha fet en determinades 
ocasions que l’ús de l’aigua es limités a causa del mal funcionament dels filtres 
emprats per als mecanismes de bombejament. 
 
8. Rec de St. Ermengol. A més de la mateixa problemàtica identificada als recs que 
capten aigua del Segre, relativa la baixada de cabal, se n’identifica una altra molt 
similar a la ja detallada per al rec de St. Pere. En el moment en què es van realitzar les 
obres parcials de soterrament, la canalització de formigó no va ser assentada sobre 
ferm formigonat, sinó sobre terra. Això ha provocat que amb el pas del temps s’hagin 
descalçat alguns trams de canonada de les seves juntes i, consegüentment, es 
produeixin pèrdues d’aigua. Per altra banda, en alguns punts també del tram soterrat, 
la presència d’arrels dels arbres a les proximitats del Parc del Segre han comportat la 
seva penetració a l’interior de la canonada, fet que suposa un obstacle per al flux 
d’aigua. 
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9. Rec de la Valira. La problemàtica per a aquest rec és la mateixa ja descrita per al 
Rec de Quatre Pobles. 
 
10. Rec de Sta. Llúcia. La principal problemàtica d’aquest rec és la mateixa ja descrita 
per als recs de Quatre Pobles i de la Valira. Per altra banda, també en destaca 
l’absència d’un manteniment adequat en determinats trams a causa dels elevats 
costos associats i de la progressiva desaparició de regants que decideixen abandonar 
la seva activitat.  
 
11. Rec de la Boixadera. La problemàtica per a aquest rec és la mateixa ja descrita 
per al Rec de Quatre Pobles. 
 
L’anàlisi de sòls portada a terme per l’equip auditor mostra una elevada 
presència de nitrats per purins. 
 
L’equip auditor va portar a terme un mostreig analític de sòls a la Seu durant l’estiu de 
l’any 2003 per així poder disposar d’informació més acurada i recent relativa al bon 
estat edafològic del municipi. Els indrets escollits per a fer l’analítica foren determinats 
pels tècnics municipals. Eren tres punts situats en camps susceptibles d’haver rebut 
una càrrega contaminant elevada de purins i/o adobs minerals i, en un cas, de fangs 
de depuradora de la S.C. Cadí. 
 
Als tres punts de mostreig es va detectar clarament l’afectació del sòls per 
compostos relacionats amb purins (grans continguts en nitrogen, fòsfor, potassi, 
calci i magnesi). 
 
 
La Seu disposa del seu corresponent Pla d’Emergència Municipal, on 
destaca el risc de crescudes i d’avingudes del Segre com a més 
destacable. 
 
El dia 15 de juny de 1995 s’aprova i homologa el Pla d’Emergència Municipal a la 
reunió de la Comissió Permanent de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. El 
dia 3 d’abril del 1995 el ple de la corporació de la Seu d’Urgell constitueix la Comissió 
Local de Protecció Civil amb la composició següent:  
 
El Pla d’Emergència Municipal estima qualitativament l’índex de probabilitat de cada 
fenomen de risc (IP) i l’índex de danys (ID) i l’índex de Risc (IR). Si es deixen de banda 
els riscos d’origen artificial (industrial, transport, sanitari), els riscos i llur probabilitat i 
magnitud es poden sintetitzar a la taula següent. 
 
La magnitud de risc més alta, i amb molta diferència, a la Seu està relacionada amb 
les crescudes i les avingudes del Segre. Les nevades són un altre fenomen a tenir 
en consideració. En un ordre de magnitud diferent, però no negligible, se situen les 
acumulacions pluvials, els sismes, els temporals i les sequeres. 
 
 
No hi ha una important problemàtica al municipi quant a incendis 
forestals. 
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Segons la informació estadística disponible, gairebé cada dos (1 incendi/1,8 any) anys 
es produeix un incendi en terme municipal de la Seu d’Urgell. Sens dubte, doncs, la 
freqüència d’incendis és elevada, però a aquest fet s’hi contraposa una baixíssima 
magnitud de l’efecte, atès que en els darrers 15 anys mai no s’ha cremat una 
superfície superior a una hectàrea.  
 
La majoria d’incendis han tingut lloc en formacions arbustives i pastures, sobretot en 
els vessants solells, més eixuts i exposats a humitats ambientals menors. 
 
 
L’Ajuntament porta a terme tasques de control de la població de coloms 
per a evitar la seva proliferació.  
 
La presència de coloms, (els seus excrements i el parrupeig) ocasionen molèsties i 
malalties a les persones i desperfectes a les edificacions per corrosió de materials. Les 
molèsties percebudes per algunes persones provocaren certes sol·licituds (1999) de 
solució del “problema”, dues del carrer Canonges i una del Passeig Joan Brudieu.  
 
S’intentà resoldre la situació amb un “hacking” (metodologia emprada per a reintroduir 
rapinyaires en zones on s’havia extingit) amb 5 falcons que no aconseguí els resultats 
esperats. 
 
Així doncs, del febrer a l’agost del 2002 tingué lloc una campanya de captura de 
coloms. Els punts principals de repòs i cria eren els pavellons militars, l’lES Joan 
Brudieu, algunes cases del casc antic i la Catedral. Per a capturar els coloms provaren 
dos sistemes, dels quals només un funcionà.  
 
L’any 2003 es tornà a endegar la campanya. Segons l’empresa executora de la 
campanya en queden poc més d’un centenar. Convindria tenir present que aquestes 
campanyes són efectives a curt termini però que a mitjà i llarg termini no es pot arribar 
a la solució inicial si no se solucionen les causes que han menat l’espècie a 
incrementar la població ràpidament.  
 
Com a apunt final, afegir que fins a l’any 2004 s’han realitzat captures periòdiques de 
500 coloms anuals. L’any 2005 hi hagué un augment d’exemplars i de les queixes 
veïnals que feren que se n’augmentés la captura fins a 1000 animals. Durant el 
present any 2006 també se’n preveu capturar 1000 més. 
 
 
L’Ajuntament també porta a terme tasques de desratització de forma 
intensa. 
 
Des de l’any 2004 es realitza una campanya de desratització a tota el municipi. La 
substància raticida aplicada és la Bromalidona i s’actua en 5 zones diferenciades: 
 

- Zona 1: Nord C/ St. Ermengol fins Av. Pau Claris. 
- Zona 2: Sud C/ St. Ermengol fins Pg. Joan Brudieu. 
- Zona 3: Zona casc antic (resta de la ciutat) i Barri St. Pere, St. Antoni i Serrat 

de la Capella. 
- Zona 4: Castellciutat. 
- Zona 5: Polígon Industrial. 
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En total s’actua en 177 punts del clavegueram i en funció del consum s’aplica més o 
menys producte raticida. Es realitza un control cada 2 mesos.  
 
Les zones 2 i 3 són les que concentren una major quantitat de producte raticida 
aplicat. De forma conjunta suposen més d’un 60% del total municipal. També destaca 
el fet que s’identifica una davallada a l’any 2005 respecte de l’any anterior d’un 25%. 
Aquest decrement va ser degut a que el primer any de servei es va portar a terme una 
campanya mensual intensa amb l’objectiu d’incidir amb força sobre la població.  
 
L’any següent, en canvi, la campanya va passar a ser trimestral, ja que no era 
necessària una intervenció tant intensa. Destaca en aquest sentit que per a l’any 2006 
ja s’hagi superat la xifra de l’any 2005 quan encara manquen les aplicacions per al 
període setembre-desembre, motiu pel qual és possible que la xifra s’acosti o fins i tot 
superi l’assolida l’any 2004. 
 
 
El control de gats i gossos ha passat de l’Ajuntament del Dept. de Medi 
Ambient, i en el cas dels gossos, les condicions de la la seva gestió 
han millorat substancialment. 
 
Des de l’aprovació de la llei de protecció dels animals l’any 2003 ja no es porten a 
terme controls de gats a la Seu. A partir del juny de 2005 les competències per a 
aquestes actuacions pertanyen al Departament de Medi Ambient 
 
De la mateixa manera, el control dels gossos i la gossera eren competència de la 
policia local.  Actualment, però, el control de gossos i de la gossera també són 
competència del Departament de Medi Ambient, com en el cas ja esmentats dels gats.  
 
Dit això cal afegir que s’ha produït un gir significatiu en la gestió de la gossera a la 
Seu, de forma que s’ha avançat a l’aplicació de la normativa de protecció dels animals 
que prohibeix el sacrifici de gossos a partir de l’any 2007. Actualment no se sacrifica 
cap gos si no és per motius sanitaris o quan se supera la capacitat de la gossera (8 
places). Paral·lelament, s’ha realitzat un esforç molt important per fomentar les 
adopcions, iniciant la Campanya: “Adopta’m”.  
 
 
La Seu disposa d’una important superfície destinada a zona verda urbana. 
 
El Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta amb 10 
persones que hi estan contractades de forma exclusiva. La superfície total d’espais 
verds és d’uns 200.000 m2,  que inclouen 6.000 arbres de 100 espècies diferents i 
15.000 plantes en flor.  
 
La divisió del treball no és per zones sinó que és funcional (manteniment d’arbres, reg, 
etc.). Les feines principals que porten més temps són tallar la gespa i esporgar els 
arbres caducifolis, acció que es fa un cop cada dos o tres anys i que representa uns 
1.500 arbres/any). 
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El rec és per aspersió excepte el de les jardineres, que és manual. Està automatitzat 
en el 95% dels espais. Funciona des de l’abril-maig fins al setembre-octubre. L’origen 
de l’aigua de rec és divers:  
 

 El Parc del Segre es rega amb aigua del Segre (filtratge i bombeig). 
 La resta amb aigua potable clorada (dels pous propis o de Bescaran). 

 
 
Actualment no es fa servir xerojardineria a les zones verdes ni està previst 
reutilitzar aigua per al reg. 
 
No es fa xerojardineria entesa com el tipus de jardineria que prioritza plantar espècies 
mediterrànies, adaptades al medi, amb un nivell de manteniment nul o baixíssim, sinó 
que, atesa l’atracció per la “verdor” de la nostra societat,  es fa un verd de baix consum 
d’aigua. La nova política hauria de preveure xarxes paral·leles per aprofitar recs antics  
i/o aigua bombejada, encara que amb un cost econòmic més elevat.  
 
No hi ha, de moment, cap estudi que proposi l’aprofitament d’aigua reutilitzada com a 
aigua de rec. Per a reduir els costos del manteniment es podria també disminuir la 
superfície de gespa i incrementar-ne la d’arbustos. No existeixen criteris d’afavoriment 
d’espècies autòctones i prima la funcionalitat i l’estètica en general.  
 
 
Manca una visió ecològica en el disseny de les zones verdes urbanes. 
 
A la Seu, com arreu del país, els espais verds s’han considerat més aviat com a 
elements estètics i no s’han valorat les seves funcions ecològiques i psicològiques. 
Des d’una perspectiva ambiental, l’arbrat viari hauria de ser considerat com una 
població més dins el municipi, amb la qual conviure amb harmonia.  
 
Un pla d’espais verds en el qual es potenciïn els valors de la vegetació urbana i en el 
qual aquesta sigui tractada amb el respecte que, com a comunitat d’éssers vius que 
és, pot ser el preludi d’una bona política ambiental municipal. 
 
Per altra banda, caldria també regular la caça lliure en pràcticament tot el terme 
municipal. Aquesta activitat, a part del perill que suposa per la proximitat de la 
població, sigui del tot indiscriminada. També es produeix la captura i comercialització 
il·legal d’ocells, principalment insectívors, i d’altre espècies protegides. 
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9. SOROLL. 
 
La Seu encara no ha confeccionat la seva ordenança de soroll corresponent. 
 
La llei catalana contra la contaminació acústica (2/2002) estipula que la protecció 
contra el soroll inclou diverses administracions. Així, els Ajuntaments són els ens clau 
d’implementació de mesures preventives i protectores, ja que és a qui correspon 
l’elaboració d’ordenances reguladores de la contaminació acústica, l’elaboració mapes 
de capacitat acústica municipal que territorialitzin les dites ordenances, la fixació 
d’objectius de qualitat en el seu territori, el mesurament de la contaminació acústica de 
les vies urbanes, etc. En aquest sentit, la Seu encara es troba pendent de donar 
compliment a aquesta obligació normativa en forma d’ordenança. 
 
 
Segons el mostreig sonomètric realitzat a La Seu durant la franja diürna, 
existeixen alguns punts que excedeixen els límits d’immissió establerts. 
 
A partir del mostreig realitzat sobre 11 punts de La Seu, es resultats mostren el 
següent:  

 
1. Existeixen dos punts de mesura d’un total de set (28’5% del total) que superen 

els valors d’atenció (65 dBA) estipulats per la llei per a una zona de 
sensibilitat acústica alta. Concretament són els punts 7 (Passeig Joan Brudieu) 
i 8 (Carrer Major cantonada Plaça Espanya), que superen respectivament en 
3’6 i 3’75 dBA aquests límits.  
 

2. Existeixen un total de cinc punts de mesura (71’4% del total) que superen o 
igualen els valors límits d’immissió (60 dBA) establerts per la Llei per a una 
zona de sensibilitat acústica alta. Val a dir, però, que aquests valors són 
aplicables només a activitats i infrastructures de nova planta i que, per tant, no 
són aplicables als punts de la Seu en el moment de realitzar el mostreig.  
 

3. Cap punt de mesura supera ni s’aproxima al valor d’atenció (75 dBA) que 
estableix la Llei per a una zona de sensibilitat acústica baixa. Sí, però, que hi 
ha dos punts que s’aproximen al valor límit d’immissió (70 dBA) per a una 
zona de sensibilitat acústica baixa, valor que no és aplicable en el moment de 
realitzar el mostreig pel motiu ja exposat. Aquests dos punts són el núm. 4 (Av. 
Salòria) i el núm. 9 (Av. de Guillem Graell).  

 
 
Segons el mostreig sonomètric realitzat a La Seu durant la franja nocturna, es 
dóna una major proporció de punts que excedeixen els límits d’immissió 
establerts. 
 
A partir de les dades obtingudes, se’n desprenen les següents conclusions: 
 

1. Independentment de la zonificació per sensibilitats acústiques i els valors límit, 
cal destacar els quatre punts amb uns valors obtinguts superiors als 65 
decibels i els altres quatre amb valors majors als 60 decibels. Així, només hi ha 
un punt de mesura amb valor inferior als 60 decibels (punt 8 a l’avinguda 
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Guillem Graell) que contrasta amb el màxim obtingut amb 67,8 decibels al punt 
1 al Carrer del Comtat d’Urgell. 

 
2. De les 9 mesures efectuades en sengles zones d’oci nocturn, n’hi ha 7 (77,7% 

del total) que superen els valors d’atenció i pertanyen a les zones de sensibilitat 
acústica alta i moderada. Només les dues mesures que pertanyen a una zona 
de sensibilitat acústica baixa estan per sota d’aquest valor.  

 
3. Un total de vuit punts de mesura (un 88,8% respecte el total) sobrepassen els 

valors límits d’immissió. Únicament una mesura (punt 8, Av. Guillem Graell) 
resta per sota del valor fixat com a límit d’immissió. Per altra banda, tots els 
punts de mesura superen o igualen els valors d’atenció (60 dBA) fixats per la 
Llei per a una zona de sensibilitat acústica alta. El punt que més el supera és el 
núm. 1 (carrer comtat d’Urgell, amb 7,8 decibels més) i el que menys és el 
núm. 3 (carrer Josep Zulueta) igualant el nivell que es fixa com a valor 
d’atenció. 

 
4. La meitat (50%) dels punts de mesura superen els valors límits d’immissió (60 

dBA) establerts per la Llei per a una zona de sensibilitat acústica baixa (punts 
de mesura 8 i 9). El punt 9 (Benzinera Repsol, a la N-260) està 2’3 decibels per 
sobre, mentre que el punt 8 (Av. Guillem Graell) està únicament 0’9 decibels 
per sota. 
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10. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES SOBRE 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT. 
 
La població activa de la Seu tendeix cap al sector terciari, el sector primari es 
manté en els nivells del país i la indústria és percentualment inferior. 
 
A partir de les dades disponibles a l’IDESCAT, entre els anys 1991 i 1996 no es 
perceben diferències significatives en la sectorialització dels sectors de treball. La 
principal diferència rau en el lleuger declivi del sector primari que ha passat del 4% al 
2’8%. Per altra banda es posa de manifest la terciarització de l’economia de la Seu, 
sector que representa el 68% de la població ocupada de la ciutat, en contrast amb el 
percentatge ocupat en el sector industrial (16’5%) i el sector de la construcció (12’6%), 
ambdós similars. 

 
Els principals elements de la Seu en aquest sentit són::  

 Els sectors de serveis i de la construcció de la Seu ocupen un percentatge de 
gent superior al que ocupa a Catalunya de mitjana. 

 El sector primari agroramader ocupa un percentatge similar al que ocupa la 
mitjana del país. 

 El sector de la indústria de la Seu ocupa un percentatge inferior al promig 
català, tan inferior com els punts de percentatge superior que tenen el sector 
de serveis i de la construcció de la Seu respecte el promig nacional. 

 
 
Les principals activitats a la Seu es troben al sector terciari. 
 
Els establiments de serveis són la gran majoria (66’7% pertanyen al comerç al detall 
més altres serveis similars), seguits dels de construcció (16%), professionals i 
artistes (12%) i els establiments industrials (5’21%).   
 

Establiments i professionals llevat agricultura i ramaderia a la Seu l’any 2003. 
energia i aigua 6,5%

química i metall 4,8%
transformació de metalls 25,8%

productes alimentaris 21,0%
tèxtil i confecció 9,7%
edició i mobles 27,4%

5,21% 
d’establiments 

industrials 

altres indústries 4,8%

comerç al detall 22%
comerç a l'engròs 16,7%

hoteleria 22,2%
transports i comunicacions 19,0%

mediació financera 4,5%
serveis a empreses 4,5%

serveis personals 26,7%

66,67% 
d’establiments de 

serveis (serveis llevat 
comerç detall + 
comerç detall) 

immobiliària i altres 6,4%

16,03% Construcció 

1.191 
Establiments 

12,01% Professionals i artistes 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 65

No hi ha hagut un creixement generalitzat en la quantitat d’indústries al municipi 
els darrers anys, amb una implantació de baixa densitat. 
 
La següent taula mostra les activitats industrials existents al municipi i la seva evolució 
amb el temps a la Seu. 
 

ANY Energia i 
aigua

Química i 
metall

Transform. 
Metalls

Productes 
alimentaris

Tèxtil i 
confecció Edició i mobles Altres TOTAL

2002 4 2 16 14 4 18 2 60

2001 5 2 16 14 4 16 2 59

2000 4 3 16 13 6 17 3 62

1999 4 3 17 12 5 19 2 62

1998 3 2 17 12 4 20 1 59

1997 3 2 16 9 4 23 1 58

1996 2 2 14 10 5 25 1 59

1995 2 2 16 8 5 26 2 61

1994 3 2 15 9 5 22 1 57  
Font: IDESCAT 

 
Destaca inicialment el fet que durant el període de referència, la quantitat total 
d’indústries ha romàs virtualment contant al voltant de les 60. Això té com a reflex 
principal un manteniment paral·lel de la major part de branques d’activitat.  
 
Només les dedicades als productes alimentaris i a edició i mobles han experimentat 
modificacions significatives amb el temps. Concretament les primeres s’han 
incrementat un 55’5% durant tot el període, a raó d’un 7% anual de promig. Pel que fa 
a les segones, han registrat una lleugera disminució global del 18’1%, a raó d’un 2’3% 
de promig anual. La resta d’indústries s’han mantingut dins d’uns marges de variabilitat 
molt estables, inferiors en qualsevol cas al 9% durant el període de referència. 
 
Així, quant a densitat industrial, s’obté: 
 

3,82 establiments industrials/km2 
 
Aquesta xifra és baixa, tant si es compara amb la mitjana comarcal (4,4) com, 
especialment, amb la del país (6,1). Es confirma, per tant, que la Seu no es pot definir 
com un municipi industrial, si bé la presència d’aquest tipus d’activitats no és 
irrellevant. 
 
 
Dins del sector primari, destaca l’explotació bovina. 
 
La principal activitat ramadera de la Seu, tant des d’una òptica econòmica com de 
repercussió en els tipus de conreus és el bestiar boví, tant per llet (raça frisona) com 
per a carn (races xarolesa, llemosina i bruna-alpina). 
 
Si es té en compte el nombre de caps, però, tot i que el bestiar boví representava el 
1999 uns 2.035 caps, cal fer esment dels 60.436 d’aviram i dels 324 de bestiar oví. El 
bestiar equí té 42 caps, mentre que les conilles mares només en són 51. El sector 
porcí es pot considerar pràcticament inexistent. 
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El sector terciari és el que aporta la major part de la riquesa al municipi. 
 
Una de les formes per valorar l’aportació de riquesa al municipi en funció dels sectors 
és quantificar el Valor Afegit Brut (VAB). Així, la variació del VAB durant el període 
1991-1996 és mínima per als Serveis i la Construcció. La indústria, en canvi, 
incrementa el pes en la mateixa proporció en què baixa la proporció de l’agricultura, tal 
i com es mostra a la figura següent: 
 

Contribució de cada sector al VAB
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15,68
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Agricultura Indústria Construcció Serveis

 
Font: IDESCAT 

 
D’aquí es desprèn clarament que el sector serveis és el que aporta pràcticament un 
70% de la riquesa del municipi. 
 
 
Mentre que les empreses i professionals en general augmenten, la indústria es 
troba estancada. 
 
El nombre total d’empreses i professionals dels grans sectors d’activitats ha crescut 
en el període 1994-2001, tot passant de 1048 a 1201, cosa que suposa un increment 
del 14’6%  en aquest període, a raó d’un promig d’un 2’1% interanual. 
 
Quant a la indústria, es detecten dos màxims, un a l’any 1995 i l’altre al període 1999-
2000 (vegeu figura tot seguit). Això no obstant, el nombre d’establiments d’empreses i 
professionals entre 1994 i el 2001 roman pràcticament constant, fet que evidencia 
l’estancament del sector industrial al municipi. 
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El sector de la construcció creix de forma sostinguda mentre que el comerç al 
detall mostra altibaixos. 
 
Pel que fa als establiments d’empreses i professionals per a la construcció, s’ha 
mantingut un creixement sostingut any rere any, si bé amb un increment més marcat 
a partir del 1999. Concretament entre 1994 i 2001 ha crescut un 44’4% el nombre 
total, cosa que palesa l’impuls que ha pres aquest sector en la dinamització econòmica 
de la Seu. 
 
Paral·lelament, els establiments d’empreses i professionals per al sector del comerç al 
detall s’ha mantingut estable i constant entre 1994 i 2001, tot i patir diversos 
increments i descensos durant el període intermig. Mentre tant, El comerç al detall 
resta estancat quant a nombre d’empreses i professionals que s’hi dediquen, tal i com 
es mostra a les figures següents. 
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El sector serveix creix de forma sostinguda mentre que els professionals 
autònoms es mantenen estancats. 
 
Els establiments d’empreses i professionals dedicats als serveis (exclosos el comerç 
al detall) ha experimentat un lleuger increment del 12’1% en el període 1994-2001, 
similar a l’increment total dels establiments d’empreses i professionals. 
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Finalment, els professionals i artistes és el sector que ha manifesta un impuls i un 
creixement més notable per tal com ha crescut un 25’4% en el període 1994-2001. 
Vegeu figures següents: 
 
 

Serveis, llevat comerç detall
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La principal incidència de les activitats a la Seu quant a contaminació 
atmosfèrica ve donada per les emissions de la SCL Cadí. 
 
Segons informació proporcionada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, ja fa uns 
quants anys que hi ha queixes per les emissions de partícules i olors de la SCL Cadí. 
Per aquest motiu, l’any 2000 l’Ajuntament s’adreçà al Cap del Servei de Vigilància i 
Control de l’Aire del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu de demanar ajut i emplaçar a fer una analítica per tal de verificar els motius 
de les queixes per les emissions atmosfèriques esmentades. Les conclusions 
mostraren que: 
 

 Els resultats obtinguts per al monòxid de carboni (CO) i diòxid de sofre 
(SO2) durant la inspecció estan per sota del valor límit legislat en cada cas 
(annex IV del Decreto 833/75 del 6 de febrer) 

 No hi ha analítica de partícules, el contaminant que presumptament més 
molesta els veïns 

 En el moment de realitzar la inspecció, la caldera funcionava correctament. 
El representant de l’empresa comunicà que s’havia ajustat feia un mes. 

 La caldera Súria no s’inspeccionà atès que exclusivament es diu que 
funciona en cas d’avaria de la caldera Geval. 

 
Altres campanyes de mesura dels nivells d’immissió realitzades el 1992 (estació mòbil 
de la XVPCA de la Generalitat de Catalunya) i el 2003-04 (realitzades per l’equip 
auditor) no trobaren valors superiors als límits permesos. Només les partícules 
sedimentables superen els límits però en les estacions més llunyanes de la SCL Cadí. 
No s’ha trobat, doncs, cap dada que permeti relacionar els problemes per partícules 
dels edificis del veïnat amb les xemeneies de la SCL Cadí. 
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No hi ha indicis d’una especial incidència atmosfèrica al municipi procedents de 
les activitats industrials. 
 
Per altra banda, durant l’any 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
mitjançant la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) 
va portar a terme una avaluació de la qualitat de l’aire a la Seu, concretament durant el 
període comprés entre els dies 29 de juliol i 19 de setembre. Aquesta avaluació es va 
realitzar a petició de l’Ajuntament per tal de determinar l’impacte potencial de les 
emissions de diverses indústries, així com l’origen de les molèsties denunciades per 
alguns veïns vinculades a l’aparició de taques en edificis, mobiliari extern, etc. 
 
Així, com a conclusió global, es pot afirmar que la qualitat atmosfèrica a la Seu és 
bona o molt bona, i que l’origen de les causes de les taques denunciades pels veïns 
no obtenen una resposta definitiva. 
 
 
La generació de residus industrials s’ha incrementat de forma significativa 
durant els darrers anys. 
 
Tal i com es mostra a l’apartat de residus de la present memòria, durant el període 
1998-2002 s’ha produït un increment de la quantitat de residus declarats del 79’2%. 
 

Aquest increment, indepen-
dentment de l’increment de 
residus produïts per cada 
empresa i el major nombre 
d’empreses localitzades a la 
ciutat, és probablement fruit de 
la pressió que hi exerceix 
l’administració a fi que les 
empreses gestionin llurs 
residus en base a la legislació 
vigent.  
 
 

Així, durant el període 1998-2002, el 21% dels residus industrials declarats eren de la 
categoria especials i la pràctica totalitat restant (el 78%) eren declarats com a no 
especials. Únicament un 1% són declarats dins la categoria d’inerts.  
 
Els residus especials, que són en gran part els lixiviats de l’abocador de Benavarre, 
constitueixen un problema ambiental suposen un percentatge de residus especials 
molt superior al promig català de forma puntual. Els residus inerts segueixen sent 
anecdòtics i els no especials són els que retrocedeixen en benefici dels especials fins 
al 54%. 
 
 
La major part dels residus industrials declarats reben una valorització externa. 
 
Quant a la gestió final residus industrials, la major part són valoritzats externament 
(49%) o bé reben un tractament físicoquímic-biològic-depuradora (43%). En total, 
aquests dos tipus de tractament sumen el 92% del total. La valorització com a 
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2180
2620 2406 2205

3907

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1998 1999 2000 2001 2002

to
ne

s



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 70

subproducte representa el 4% i la incineració el 3%. La valorització en origen, la 
deposició controlada i el tractament no especificat representen en el seu conjunt 
menys d’un 1%, tal i com es mostra a la següent figura. 
 
Només hi ha 9 activitats amb els seus abocaments d’aigües residuals 
degudaments regularitzats, ja siguin a llera pública o a l’EDAR de Montferrer. 
 
A més dels abocaments procedents de les llars (abocaments de caràcter domèstic) i 
les activitats amb abocaments assimilables al tipus domèstic, tota activitat que desitgi 
abocar les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram o a una llera pública ha 
de sol·licitar el corresponent permís a l’administració competent. En aquest cas es 
tracta de la Confederació Hidrogràfica de l’EBRE (CHE). 
 
Amb consulta realitzada a la CHE en aquest sentit es constata que només hi ha 1 
activitat al municipi registrada amb permís d’abocament a llera pública, concretament 
la SCL Cadí.  
 
Per altra banda Les activitats que disposen actualment de permís d’abocament 
concedit pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (ens que gestiona l’EDAR de Montferrer) 
es detallen tot seguit. 
 

Titular Origen de les aigües 
d’abocament Cabal concedit 

Escorxador d’aus Guiu Orgànic (indústria càrnica) 1150 m3/any 

Matilde Masana Grau Orgànic (indústria càrnica) s.d. 

Tallers Immaculada Valentí Serveis i neteja s.d. 

Parador de Turismo de España s.d. s.d. 

Hotel Nice s.d. 10950 m3/any 

Cristalleries Seu Serveis i neteja s.d. 

FRIGELSA Orgànic (indústria càrnica) s.d. 

Pirineu Automoció SA s.d. s.d. 

Tallers Ribalaiga s.d. s.d. 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

 
 
La principal incidència quant a contaminació del sòl ve donada per l’aplicació de 
purins en excés als conreus. 
 
La incidència de la contaminació del sòl a la Seu, atesa la seva actual configuració 
d’activitats, ve donada per la significativa presència de granges. Els fems i altres 
residus orgànics generats en elles, quan no estan correctament gestionats, són 
susceptibles de generar lixiviats que poden anar a parar al subsòl. A això s’afegeix el 
fet que l’ús de biocides als cultius, si es porta a terme de forma inadequada, també pot 
comportar conseqüències negatives per al sòl. 
 
 
No es considera que hi hagi cap impacte negatiu de les activitats sobre el 
paisatge. 
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La percepció d’impacte paisatgístic és un concepte molt subjectiu. El mateix concepte 
de paisatge té unes connotacions particulars i úniques que no són coincidents en la 
seva totalitat entre una mateixa comunitat d’individus.  
 
Així, i vista la realitat de les activitats presents al municipi, l’equip auditor no considera 
que s’identifiqui cap impacte paisatgístic significatiu a la seu causat per la seva 
presència, ja que no se n’ha trobat cap que per les seves dimensions, superfície 
conjunta ni camp visual abastat suposi una alteració destacable de la realitat 
paisatgística del municipi.  
 
 
L’actuació de l’Ajuntament quant a control ambiental de les activitats ha millorat 
els darrers anys, però encara s’identifiquen algunes mancances. 
 
La Seu d’Urgell disposa de dues persones dedicades a l’àrea d’activitats. 
Concretament es tracta de l’enginyer municipal, el Sr. Antoni Vinyals i l’aparellador 
municipal, el Sr. Josep Pubill. Des d’aquesta àrea es gestionen de forma anual una 
mitjana d’expedients que oscil·la entre els 70 i els 80. Mitjançant informació 
proporcionada pel mateix Sr. Vinyals, es constata que la tramitació d’aquests 
expedients no sempre es tant ràpida com seria desitjable a causa de l’important volum 
de feina que hi comporten i la imprescindible participació del Consell Comarcal 
(administració actuant com a Ponència Ambiental) i l’OGAU de Lleida.  
 
Tanmateix, la situació ha millorat substancialment en termes generals des de l’entrada 
en vigor de l’ordenança municipal. Des d’una punt de vista qualitatiu, la major part dels 
expedients tramitats corresponen a adequacions, modificacions i canvis de nom i no 
pas a noves implantacions.  
 
Finalment, cal dir que no existeix actualment un registre informatitzat d’alt nivell que 
permeti gestionar de forma automàtica la informació procedent dels expedients 
tramitats amb l’objectiu de facilitar les tasques de control periòdic i control inicial 
previstes a l’ordenança. Si bé aquesta implantació està prevista en el futur, encara es 
treballa amb registres parcialment manuals. Les diverses responsabilitats que 
actualment porta a terme el personal destinat a aquesta àrea no facilita la dita 
automatització. 
  
 
La Seu disposa ara d’un cens d’activitats ramaderes detallat.  
 
Com a part integrant dels treballs de camp portats a terme per a la present auditoria 
municipal, es va portar a terme una campanya de visites a un conjunt d’explotacions 
ramaderes del municipi. L’objectiu d’aquesta campanya era proporcionar dades 
actualitzades sobre l’estat i l’ús de les dites explotacions. La campanya es va realitzar 
els mesos d’agost de 2003 i agost de 2006. 
 
Les principals conclusions obtingudes són: 
 

 La tendència general és que quant més gran és l’explotació millor són les 
instal·lacions i, consegüentment, el tractament de les dejeccions és també 
millor. 
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 Es percep que el nombre de caps per explotació s’incrementa, però en canvi es 
manté més o menys constant la quantitat total de caps al municipi, és a dir que 
es produeix una concentració o densificació dels caps de bestiar en un 
nombre menor d’explotacions. Això respon a la necessitat de rendibilitzar i 
amortitzar els costos d’inversió de les instal·lacions, cada cop més 
automatitzades. 

 La superfície total que han de tenir les explotacions per a obtenir la llicència 
ambiental és probablement major que la superfície agrària disponible a la Seu. 
Per aquest motiu els propietaris han d’arrendar pastures i camps de conreus 
per aplicar els fems com adobs fora del terme municipal. Tot i que cap dels 
responsables entrevistats ho ha afirmat de forma oberta, a partir de les visites 
es constata que aquesta pràctica es porta a terme. 

 Alguns ramaders reclamen que se’ls faciliti contenidors per a poder separar per 
a reciclar els plàstics d’”ensilar” el farratge. 
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11. MOBILITAT. 
 
La mobilitat obligada s’ha incrementat a la Seu de forma sostinguda i 
significativa els darrers anys. 
 
Tal i com es desprèn de les dades, durant el període 1986-2001 s’ha produït un 
increment de la mobilitat registrada al municipi, concretament un 35,8%. Això suposa 
un increment promitjat anual del 2,4%.  
 
Un element molt destacable en aquest sentit ve donat per la gran preponderància dels 
desplaçaments interns (aquells que es realitzen dins del terme municipals), superior al 
60% però amb una tendència sostinguda a reducció des del punt de vista percentual, 
encara que s’incrementi de forma absoluta. 
 

Nre. de desplaçaments i procedència
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Font: IDESCAT amb elaboració pròpia. 

 
 
Aquest increment en la mobilitat ha estat generalitzat arreu del país durant el mateix 
període i es troba molt vinculat a l’increment de la renda per càpita, que facilita 
l’adquisició de vehicles i en fomenta l’ús. 
 
 
La Seu és un exportador net de desplaçaments diaris. 
 
La Seu és un municipi exportador net de desplaçaments, ja que se’n generen més cap 
a fora que des de l’exterior. Concretament, el balanç net és de: 
 
 

+ 455 desplaçaments / dia 
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El grau d’autocontenció municipal és raonablement elevat, però ha disminuït de 
forma significativa els darrers anys. 
 
L’evolució en el grau d’autocontenció es mostra a la següent taula: 
 

 1986 Grau 
autoc. 1991 Grau 

autoc. 1996 Grau 
autoc. 2001 Grau 

autoc. 

Desplaçaments interns 2.941 3.482 2.820 3375 

Desplaçaments totals 4.028 
75,11 % 

4.796 
72,60 % 

4.687 
60,17 % 

5472 
61,68 % 

Font: IDESCAT amb elaboració pròpia. 
 
D’aquí es desprèn que el grau és raonablement elevat però que ha experimentat una 
important davallada durant els darrers anys, de forma especialment evident entre 1991 
i 1996, en que recula més de 12 punts percentuals. Amb la darrera enquesta de 
mobilitat obligada de l’any 2001, repunta novament amb un increment de poc més d’un 
1,50%. 
 
Per poder valorar aquestes xifres cal tenir en compte que el grau mitjà a la comarca de 
l’Alt Urgell és més elevat, d’un 75%, el mateix nivell que hi havia a la Seu l’any 1986. 
La mateixa xifra s’incrementa fins al 79% si es pren en consideració l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i l’Aràn. 
 
 
La mobilitat obligada de sortida per treball de la Seu té destinacions 
majoritàriament a fora de Catalunya, mentre que la d’entrada, contràriament, 
prové del país. 
 
Les dades mostren que la majoria dels desplaçaments amb origen a la Seu tenen com 
a destinació ubicacions fora de Catalunya, concretament 651, mentre que la suma de 
destinacions dins del país és de 454. Així, un 59% de la mobilitat vinculada al treball té 
com a destinació fora de Catalunya. Quant a les destinacions a l’interior del país, les 
principals són Les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó (ambdós municipis veïns de la 
Seu), Barcelona i Lleida. La resta es troben a molta distància quant a viatges realitzats. 
 
Pel que fa al desplaçaments des d’altres municipis, la situació és la inversa, ja que la 
gran majoria procedeixen de municipis catalans. Només un 17% dels desplaçaments 
provenen de fora de Catalunya. Els principals orígens són Les Valls de Valira, Ribera 
d’Urgellet, Alàs i Montferrer i Castellbó. 
 
 
El mitjà de transport majoritari emprat en la mobilitat obligada per treball és el 
vehicle privat, amb més de dos terços del total. 
 
Concretament, es desplacen de forma individual un 72% de les persones que surten 
de La Seu i un 67% de les que hi entren. El transport col·lectiu, que inclou el transport 
públic, només el fan servir un 5,2% i 1,8% respectivament. Això mostra que l’ús del 
vehicle privat és aclaparadorament majoritari en la mobilitat obligada per treball. 
 
La mobilitat obligada per estudis va destinada de forma molt majoritària a 
Catalunya, de forma molt especial cap a Barcelona i Lleida. 
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Les dades mostren que la majoria dels desplaçaments amb origen a la Seu tenen com 
a destinació ubicacions a Catalunya, concretament 204, mentre que la suma de 
destinacions a fora del país és de només 23. Així, un 89% de la mobilitat vinculada als 
estudis té com a destinació Catalunya. Quant a les destinacions a l’interior del país, les 
principals són Barcelona i Lleida, amb una aclaparadora majoria per a la primera. La 
resta es troben a molta distància quant a viatges realitzats. 
 
Pel que fa al desplaçaments des d’altres municipis, la situació és la mateixa, però amb 
una menor diferència. Concretament un 67% dels desplaçaments provenen de 
Catalunya i la resta de fora. Els principals orígens són Montferrer i Castellbó i Coll de 
Nargó, però seguits de prop per Organyà, Puigcerdà o la Ribera d’Urgellet, entre 
d’altres. En aquest cas es percep una distribució més equitativa dels diferents orígens. 
 
 
A diferència d ela mobilitat per treball, la d’estudi no empra majoritàriament el 
vehicle privat. 
 
Concretament, es desplacen de forma individual un 12% de les persones que surten 
de La Seu i un 32% de les que hi entren. El transport col·lectiu, que inclou el transport 
públic, el fan servir un 7,1% i 34,1% respectivament. Això mostra que l’ús del transport 
públic és significatiu en la mobilitat obligada per estudis. 
 
 
La intensitat d’us del vehicle privat en general és molt elevada. 
 
De tots els desplaçaments a la Seu, el 73,1% es realitzen en vehicle privat. 
 
 

Intensitat d’ús del vehicle privat  73% 
 
 
A títol comparatiu, la intensitat d’ús en l’àmbit comarcal és del 77,3%, és a dir, una mica 
més elevada. En canvi, per a l’àmbit de l’Alt Pirineu i l’Aran és més baixa, amb un 
71,5%. 
 
 
Gairebé la meitat dels desplaçaments per mobilitat obligada per treball tenen una 
durada no superior a 10 min, fet que mostra un perfil de proximitat. 
 
 

 < 10 min. 10-20 
min. 

21-30 
min. 

31-44 
min. 

45-60 
min. 

61-90 
min. > 90 min. No 

aplicable 
Total 

desplaçam. 

La Seu d'Urgell 47,0 % 20,8 % 10,6 % 7,1 % 3,2 % 0,4 % 0,2 % 10,6 % 4.651 

Alt Urgell 41,4 % 16,9 % 10,3 % 7,2 % 3,1 % 0,6 % 0,2 % 20,3 % 8.205 

Catalunya 22,4 % 27,5 % 18,6 % 11,2 % 5,8 % 2,5 % 0,5 % 11,5 % 2.815.126 

Font: IDESCAT. 
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El primer element destacable d’aquestes dades és que pràcticament la meitat (47,0%) 
dels desplaçaments tenen una durada inferior als 10 minuts. Atès que l’estadística no 
discrimina entre desplaçaments a peu o amb vehicle, no és possible atribuir aquest 
percentatge a un segment o un altre. Tanmateix sí que mostra un clar perfil de 
desplaçament de proximitat que és més elevat que la mitjana comarcal i sensiblement 
superior a la del país. La resta de segments de durada mostren uns perfils més 
similars, especialment a quan es comparen a la comarca, tot i que més distanciats de 
les xifres per a Catalunya. 
 
 
Més d’un terç dels desplaçaments per mobilitat obligada per estudis tenen una 
durada no superior a 10 min. 
 
 

 < 10 min. 10-20 
min. 

21-30 
min. 

31-44 
min. 

45-60 
min. 

61-90 
min. > 90 min. No 

aplicable 
Total 

desplaçam. 

La Seu d'Urgell 32,0 % 16,0 % 7,0 % 1,6 % 1,8 % 0,0 % 0,7 % 40,8 % 568 

Alt Urgell 22,2 % 13,9 % 7,9 % 4,7 % 1,6 % 0,1 % 1,3 % 48,3 % 936 

Catalunya 16,2 % 24,9 % 18,7 % 12,4 % 8,8 % 5,6 % 1,3 % 12 % 366.470 

Font: IDESCAT. 
 
Novament destaca que la majoria dels desplaçaments tenen una durada inferior als 10 
minuts, però de forma menys significativa que en el cas anterior, amb només un 32%. 
Un altre cop es percep un perfil de desplaçament de proximitat que és més elevat que 
la mitjana comarcal i sensiblement superior a la del país. La resta de segments de 
durada mostren uns perfils també similars, especialment a quan es comparen a la 
comarca, tot i que més distanciats de les xifres per a Catalunya. 
 
 
No es disposa de dades relatives a la mobilitat no obligada. 
 
Actualment no es disposa d’informació corresponent a la mobilitat no obligada a la 
Seu. Aquesta situació no és exclusiva del municipi, sinó que no és extensible arreu de 
Catalunya, ja que les enquestes de mobilitat no l’han incorporada fins fa poc temps. 
Per altra banda, des de l’Ajuntament de la Seu tampoc es disposa d’informació 
específica en aquest sentit. A diferència dels estudis relatius al trànsit, la quantificació 
acurada de la mobilitat no obligada és una assignatura pendent al nostre país. 
 
 
Només es disposa d’un únic aparcament gratuït a la Seu.  
 
Actualment només existeix una única àrea d’aparcament gratuït a la Seu d’Urgell, que 
té, addicionalment, un caràcter provisional. Està localitzada entre el carrer del Dr. Peiró 
i l’Av. del Camí ral de Cerdanya. Aquesta zona d’aparcament té com a complement 
l’annexa al cementiri municipal i l’aparcament soterrat per a clients del supermercat 
CAPRABO. 
 
En aquest sentit, els responsables municipals es plantegen la possibilitat de construir 
nous aparcaments soterrats en diferents indrets de la ciutat. Les dues possibles 
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ubicacions que es consideren són la Plaça del Carme i la confluència dels carrers Fra 
Andreu Capella i el Passeig de Joan Brudieu. Ambdues ubicacions poden ser 
considerades com a aparcaments d’oportunitat urbanística, ja que no prima només la 
rendibilitat econòmica, sinó també la recuperació urbanística de l’entorn. 
 
 
Actualment no hi ha transport públic intramunicipal. 
 
Avui dia no existeix cap línia regular de transport públic que sigui de caràcter 
estrictament intramunicipal a la Seu, si bé es va considerar l’opció des dels serveis 
municipals mitjançant un estudi realitzat l’any 2000. 
 
 
La Seu disposa d’un ampli ventall de transport públic intermunicipal / comarcal 
d’autobús, però concentrat en tres vectors direccionals de forma majoritària. 
 
La Seu disposa d’una àmplia xarxa de serveis de transport públic que comuniquen el 
municipi amb els dels voltants i la resta del país. Atès que no existeix connexió amb la 
xarxa ferroviària i no està desenvolupat el projecte de l’aeroport, l’única opció existent 
és la de línies d’autobús. 
 
Aquest transport públic s’articula en tres vectors direccionals principals: cap a Andorra, 
cap a Lleida i cap a Barcelona, si bé n’hi ha que connecten amb municipis d’ordre 
menor, com ara Puigcerdà. No existeix una línia que comuniqui exclusivament la Seu 
amb la resta de municipis de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
 
La Seu disposa d’un significatiu servei de transport a la demanda, però limitat a 
una única destinació. 
 
Des de novembre de 1997 ve funcionant un servei de transport a la demanda entre la 
Seu d’Urgell i Sort a través del port del Cantó que es cobreix amb vehicles petits amb 
capacitat per a set places. En tractar-se d’un servei de transport a la demanda, els 
usuaris han d’encomanar el viatge abans de les 7 de la tarda de la vigília als mateixos 
transportistes. La línia segueix la carrera N-260 (Eix Pirinenc) pel port del Cantó i dóna 
servei als pobles d’Embonui, Vilamur, Soriguera, Llagunes, Rubió, Guils, Canturri, 
Pallerols, Avellanet i la Parròquia d’Hortó. 
 
Aquest servei ha tingut una gran acceptació des de la seva posada en marxa i ha 
experimentat un creixement en la demanda de forma sostinguda A causa de 
l’increment creixent del nombre d’usuaris d’ençà de la seva posada en funcionament, 
el novembre de 2002 el servei és va fer diari.  
 
Fins aleshores funcionava únicament tres cops per la setmana: dimarts, divendres i 
dissabte, amb dos trajectes en tots dos sentits, excepte els mesos d’estiu, que ja era 
diari. Així, dels 1.195 passatgers de l’any 1998, es va passar als 1.913 que van fer-ne 
ús el 2001, xifra que representa un augment del 60% en només quatre anys.  
 
El parc municipal de vehicles no para de créixer, especialment els turismes. 
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L’evolució en el parc de vehicles durant el període 1995-2005 es mostra a la figura 
següent:  
 

Evolució del parc de vehicles a La Seu (1995-
2005)
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Font: IDESCAT i Elaboració pròpia. 

 
Concretament, durant la dècada 1995-2005, el parc de vehicles registrats al municipi 
ha passat de 6.583 a 8.128, és a dir un increment del 23,5%. Això suposa una mitjana 
anual ponderada del 2,4%. Destaca el fet, com era previsible per altra banda, que els 
turismes suposen la major part del parc, concretament un 73% del total; percentatge 
que s’ha mantingut pràcticament invariable durant la darrera dècada. 
 
 
L’índex de motorització també mostra un creixement sostingut fruit de 
l’increment de la renda per càpita. 
 
L’evolució en l’índex de motorització a la Seu es mostra a la figura següent: 
 

Evolució de l'índex de motorització a La Seu 
d'Urgell (1991-2005)
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Font: IDESCAT i Elaboració pròpia. 
 
Tal i com mostra la figura, durant el període de referència l’índex ha passat dels 610 
vehicles per cada 1000 habitants als 660. Això suposa un increment global del 8,2%. 
Tot i que aquesta xifra pot semblar baixa cal recordar que es tracta d’un rati per càpita, 
és a dir, que no només s’ha incrementat la quantitat global de vehicles (fet que sol ser 
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paral·lel a l’increment de població), sinó que també s’ha incrementat la quantitat de 
vehicles per unitats de persona. Encara que es perceben fluctuacions d’increment i 
decrements puntuals durant el període, la tendència global és cap al creixement. 
 
 
En la campanya d’aforament de vehicles portada a terme e la Seu, es constata 
que a les vies urbanes la intensitat de trànsit és fins a vuit cop superior que a les 
periurbanes. 
 
Dels quatre punts analitzats, P1 i P2 (Circumval·lació i Av. del Camí Ral de Cerdanya) 
són vies periurbanes amb un volum de trànsit molt inferior al que es registra als altres 
dos punts d’aforament. Aquests, el P3 i el P4 (Av. Salòria i Carrer de Sant Ot), 
corresponen a vies urbanes amb una intensitat de trànsit fins a vuit vegades superior a 
les dues anteriors. 
 
 
De forma majoritària, el sentit de circulació és de sortida de la ciutat. 
 
Pel que fa al sentit de la circulació, totes les vies registren una major intensitat de 
trànsit de sortida, excepte l’Av. del Camí Ral de Cerdanya, en què domina el trànsit 
d’entrada. En les vies urbanes, la diferència d’intensitat entre el trànsit d’entrada i 
sortida està entorn al 30-40%, mentre que en les vies periurbanes les diferències són 
menors, ja que se situen en el 10% al punt P1 i en el 25% al P2. 
 
 
Els caps de setmana, el trànsit es redueix de forma significativa. 
 
Els dissabtes el trànsit disminueix fins a un 15% en les vies urbanes, mentre que en 
les periurbanes gairebé no hi ha variació (el punt P1 fins i tot incrementa el volum de 
vehicles). El règim d’entrades i sortides es manté igual que durant els dies laborables. 
En el cas de les vies urbanes s’incrementa una mica la diferència entre el volum de 
sortida i el d’entrada. A les vies periurbanes, en el punt P2 es manté la correlació, 
mentre que en el P1 s’incrementa el percentatge d’entrades. 
 
Els diumenges el trànsit disminueix en tots els punt estuidiats. En les vies periurbanes, 
la variació és d’entre un 30 i 35% respecte els dies laborables, i se situa dos punts per 
sota dels 1.000 vehicles/dia. En les vies urbanes la disminució és propera al 40% 
respecte als dies laborables.   
 
 
Els índexs de saturació més elevats es donen a les vies més urbanes, tant 
durant els dies laborables com els caps de setmana. 
 
De nou, són les vies P3 i P4, les més urbanes, les que presenten nivells de congestió 
més elevats, molt superiors als que registren les vies periurbanes.  
Durant els dies laborables, l’Av. del Salòria (P3) és la que presenta un nivell més alt de 
saturació, tot i que amb nivells molt similars als que es registren al carrer de Sant Ot 
(P4). Comparativament, el nivell de saturació en sentit de sortida d’ambdós carrers és 
molt similar, mentre que en sentit d’entrada a l’Av. Salòria és molt superior al que es 
dóna al Carrer de Sant Ot.  
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Els caps de setmana es mantenen les diferències en el grau de saturació entre les vies 
urbanes i les periurbanes, amb un nivell molt més alt en les primeres.  
 
En les vies periurbanes destaca el fet que, al punt P1, l’índex de saturació sigui major 
els dissabtes que durant els dies laborables. Tant els dissabtes com els diumenges, en 
el P1 es repeteix la circumstància en el sentit que es fa un major us dels carrils de 
sortida que dels d’entrada, mentre que en el P2 és a la inversa. 
 
 
A menor volum de trànsit, major velocitat mitjana dels vehicles, fet que comporta 
un incompliment molt elevat del límit de velocitat permés. 
 
Velocitat mitjana  

km/hora 
P1 45 
P2 50 
P3 28 
P4 29,5 
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Percentage de superació del límit 
de velocitat (40 km/h) 
% superacions 

P1 65% 
P2 79% 
P3 11% 
P4 12% 
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Les vies amb menor volum de trànsit 
són aquelles en què es circula a major 
velocitat. Així, la circumval·lació Oest i 
l’Av. del Camí Ral de Cerdanya tenen 
velocitats mitjanes de pas de 45 i 50 
km/hora respectivament, la qual cosa 
les situa per sobre del límit de velocitat 
establert, que és de 40 km/h en tot el 
municipi. Per la seva banda, en els 
itineraris urbans analitzats, la velocitat 
mitjana es inferior als 30 km/hora. 
 
 
Pel que fa al grau d’incompliment del 
límit de velocitat esmentat, cal 
remarcar el fet que prop del 80% dels 
vehicles en l’Av. del Camí de Cerdanya 
i el 65% en la circumval·lació oest 
circulin a velocitats superiors al límit 
establert. 
 


