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0. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. 
 
La present Memòria Descriptiva és el primer dels documents que constitueixen 
l’Auditoria Ambiental Municipal de La Seu d’Urgell. En aquest document es realitza una 
descripció detallada dels principals aspectes ambientals, econòmics i socials del 
municipi a l’actualitat amb l’objectiu d’identificar-ne els principals punts forts i febles 
mitjançat una Diagnosi Ambiental (Document segon de l’Auditoria). 
 
Un cop la diagnosi es troba inicialment desenvolupada, se sotmet al procés de 
Participació Ciutadana que l’enriqueix en el seu contingut i la seva perspectiva. 
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. 
 
 
0.1. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI. 
 
La Seu d’Urgell es troba ubicada a la comarca de l’Alt Urgell, al Nord del país. Llinda al 
nord amb Andorra i la comarca de la Baixa Cerdanya, a l’est amb les comarques del 
Berguedà i el Solsonès, al sud amb la comarca de la Noguera i a l’oest amb les 
comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. La seva superfície és de 1.447 km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Font: Elaboració pròpia. 
 
La comarca de l‘Alt Urgell es troba situada al bell mig de l’Alt Pirineu, a la vall del 
Segre, que en forma l’eix, i que al sector de la seva capital, la Seu d’Urgell, s’obre en 
una espaiosa esplanada de muntanya on conflueixen les principals vies de penetració 
als Pirineus i la fan un important nus de comunicacions vers el Principat d’Andorra, La 
Cerdanya, el Pallars Sobirà i la Noguera.  
 
És una de les comarques amb més varietat paisatgística: cada vall és diferent de les 
altres, amb les seves pròpies característiques, la seva particular fisonomia. El clima 
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extremadament rigorós a l’hivern i suau a l’estiu, en caracteritza la manera de ser i de 
viure dels seus habitants amb un marc natural incomparable. 
Amb els seus 20.936 habitants (any 2005), l’Alt Urgell és una de les comarques de 
Catalunya amb menor densitat de població: 14,5 habitants per km2. La població es 
troba distribuïda en els 126 nuclis que encara es mantenen habitats, si bé més del 
55% (12.317 l’any 2005) es concentra a la capital de la comarca, la Seu d’Urgell. 
 
El terme municipal de la Seu es troba al terç nord de la comarca, amb una extensió de 
15,5 km2, fet que representa un 1,1% del total comarcal. Així, la densitat de població 
al municipi és de 797,2 hab/km2. Aquesta xifra mostra l’important pes demogràfic del 
La Seu a la comarca, que limita amb els termes municipals de Les Valls de Valira, 
Estamariu, Alàs i Cerc, Ribera d’Urgellet i Montferrer i Castellbó, tal i com es mostra a 
la següent figura. 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
0.2. POBLACIÓ. 
 
Tal i com ja s’ha esmentat, el cens de població a La Seu, per a l’any 2005 és de 
12.317 habitants. Aquesta xifra ha experimentat un significatiu creixement durant els 
darrers anys, tal i com es mostra ala gràfic següent per al període comprés entre els 
any 1998 i 2005, segons les dades disponibles al servei d’estadística de Catalunya. 
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 Font: IDESCAT. 
 
 
Tal i com es pot veure, la població s’ha incrementat un 15,5% durant el període 
esmentat, o el que és el mateix un 2,2% anual promitjat. Si aquesta tendència es 
manté inalterada durant els propers 10 anys, es podria arribar l’any 2015 a una xifra al 
voltant dels 15.000 habitants. 
 
 
0.2.1. Distribució de la població per sexes. 
 
La següent figura mostra l’evolució de la població per sexe durant el període 1998-
2005. 
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Font: IDESCAT. 

Tal i com es pot veure, la població femenina és sempre superior a la masculina, 
concretament una mitjana d’un 1,0 %. 
 
Si a la distinció per sexe s’hi afegeix la franja d’edats, s’obtenen els següents resultats: 
 
                            HOMES                             DONES                             TOTALS 

Any 0 a 14 
anys 

15 a 64 
anys 

65 anys i 
més 

0 a 14 
anys 

15 a 64 
anys 

65 anys i 
més 

0 a 14 
anys 

15 a 64 
anys 

65 anys i 
més 

2005 923 4.197 922 843 4.205 1.227 1.766 8.402 2.149 

2004 888 4.029 934 823 4.026 1.221 1.711 8.055 2.155 

2003 873 3.947 928 786 3.990 1.202 1.659 7.937 2.130 

2002 833 3.808 949 782 3.845 1.217 1.615 7.653 2.166 

2001 797 3.706 925 774 3.703 1.196 1.571 7.409 2.121 

2000 795 3.616 894 748 3.702 1.188 1.543 7.318 2.082 

Font: IDESCAT. 
 
A partir d’aquestes dades es conclou que les proporcions de població pertanyents als 
tres grups d’edats seleccionats romanen inalterades durant els darrers 6 anys. D’aquí 
se’n desprèn que l’increment gradual de la població s’ha distribuït de forma homogènia 
de forma independent de l’edat i el sexe. 
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0.2.2. Distribució de la població per lloc de naixement i nacionalitat. 
 
Quant al lloc de naixement, l’evolució de la població per al període 2000-2005 es 
mostra a la següent taula. 
 

Any Catalunya Mateixa 
comarca 

Altra  
comarca Resta estat Estranger Total 

2005 7.985 5.610 2.375 2.495 1.837 12.317 

2004 7.935 5.577 2.358 2.473 1.513 11.921 

2003 7.914 5.596 2.318 2.511 1.301 11.726 

2002 7.931 5.636 2.295 2.458 1.045 11.434 

2001 7.890 5.631 2.259 2.417 794 11.101 

2000 7.853 5.632 2.221 2.406 684 10.943 

Font: IDESCAT. 
 
D’aquestes xifres en destaca de forma clara l’increment de les persones censades 
nascudes a l’estranger, que durant el període de referència s’han incrementat un 
269%. És a dir, que s’han més que duplicat en 6 anys. La resta de persones han 
experimentat creixements molt més sostinguts i similars, tal i com es pot visualitzar al 
gràfic següent. 
 
 
 
 

 
Font: IDESCAT. 

 
 
També és interessant el fet que el 65% de les persones censades són nascudes a 
Catalunya. Per poder discriminar amb més exactitud l’origen de les persones 
estrangeres residents, es disposa de les dades corresponents a la nacionalitat a la 
taula següent: 
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Any Espanyola Resta UE Resta 
Europa Àfrica Amèrica del 

Nord i Central 
Amèrica del 

Sud Oceania Total 

2005 10.941 513 133 149 74 475 32 12.317 

2004 10.828 409 118 131 49 376 10 11.921 

2003 10.819 373 112 100 43 268 11 11.726 

2002 10.731 295 84 73 30 209 12 11.434 

2001 10.613 240 75 59 24 82 8 11.101 

2000 10.561 207 67 48 15 39 6 10.943 

Font: IDESCAT. 
 
D’aquestes xifres destaca que la gran majoria de residents censats són de nacionalitat 
espanyola, concretament més d’un 88,8%. El primer grup en importància d’estrangers 
té origen a països de la resta de la Unió Europea, seguits per ciutadans sudamericans 
i, a molta més distància africans i altres. 
 
La figura de la pàgina següent permet visualitzar de forma molt més clara la 
importància del pes poblacional dels grups esmentats. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: IDESCAT. 
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0.2.3. Distribució de la població per nivell d’instrucció. 
 
Un dels aspectes social de primera magnitud en la valoració d’una població és el seu 
nivell d’instrucció. La taula següent mostra l’evolució experimentada durant el període 
1991-2001 (no es disposa de dades més recents). 
 

Any 
No sap 
llegir  o 
escriure 

Sense 
estudis 

Primer 
grau 

ESO,EGB, 
Batx. 

Elemental 

FP grau  
mitjà 

FP grau  
superior 

Batxillerat 
superior 

Diploma-
tura 

Llicen-
ciatura i 
doctorat 

2001 143 1.196 2.388 2.668 464 444 1.312 592 540 

1991 150 1.201 3.649 2.136 428 289 823 294 323 

Font: IDESCAT. 
 
Les conclusions més destacables que es desprenen d’aquestes dades són: 
 

1. Les persones que no saben llegir ni escriure, així com les que no tenen estudis 
han disminuït de forma molt lleugera, concretament un 5% i un 0,5% 
respectivament. 

2. Les persones amb estudis de primer grau han disminuït de forma molt 
significativa, concretament, un 35%. 

3. Les persones amb ESO, EGB o batxillerat elemental s’han incrementat un 
25%, mentre que aquelles amb FP de grau mitjà només ho han fet un 8%. 

4. Les persones amb FP de grau superior o bé amb batxillerat superior s’han 
incrementat de forma molt significativa, concretament un 54% i un 59% 
respectivament. 

5. Les persones amb diplomatura s’han incrementat de forma espectacular amb 
un 99% i aquelles amb llicenciatura i doctorat ho han fet un 67%. 

 
Així, en línies generals es desprèn que el nivell educatiu a La Seu ha millorat de forma 
evident durant els darrers anys, si bé encara es manté un segment de població que no 
disposa d’estudis important. Prenent les dades corresponents a l’any 2001, la suma de 
la població que no disposa d’estudis més la que no sap llegir ni escriure suposa un 
14%. Aquesta és més baixa que la registrada per al conjunt de la comarca, que és del 
15,8% però més elevada que la del país, quantificada en un 13,8% per a aquell mateix 
any. 
 
 
0.2.4. Distribució de la població per grau de coneixement del català. 
 
Una altre aspecte social que mostra el grau de cohesió social ve donat pel grau de 
coneixement del català. Prenent el mateix període de referència que s’ha esmentat al 
punt anterior, les xifres disponibles són: 
 

Any L’entén El sap 
parlar El sap llegir El sap 

escriure No l’entén Total 

2001 10.231 8.772 8.446 6.016 324 11.101 

1991 9.851 8.316 7.817 4.489 313 10.374 

Font: IDESCAT. 
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A partir d’aquestes xifres es desprèn que el coneixement de la llengua és molt ampli, ja 
que la pràctica totalitat de la població, un 92% l’any 2001, afirma entendre’l. Els 
percentatges, en canvi, disminueixen progressivament quan es tracta de persones que 
el sàpiguen parlar i llegir, amb un 79% i un 76% respectivament per al mateix any. En 
canvi, destaca el fet que únicament 54% declara saber-lo escriure. La quantitat que 
afirma no entendre’l és mínima, ja que suposa exclusivament un 3% del total. 
 
Els percentatges per a aquestes mateixes persones una dècada abans són d’un 95% 
per qui l’entén, 80% per qui el sap parlar, 75% per qui el sap llegir, 43% per qui el sap 
escriure i 3% per qui no l’entén. Tal i com es pot comprovar, les xifres són 
pràcticament les mateixes a excepció de les persones que declaren saber-lo escriure, 
que s’ha incrementat un 11%. Si bé, en línies generals, els resultats es poden 
considerar com a moderadament bons, el fet que hi hagi un significatiu segment de 
persones que no el sàpiguen escriure és motiu de preocupació. S’ha de dir tanmateix 
que aquesta situació és extensible a tot el país, on la mitjana de coneixement del 
català escrit és del 49%. 
 
 
0.3. ALTRES ELEMENTS SOCIALS. 
 
Tot seguit s’inclou una breu exposició dels principals elements socials considerats com 
a més significatius de La Seu, com són les relatives a les llars, les famílies i la població 
estacional. 
 
 
0.3.1. Llars segons tipus. 
 
A partir de les dades disponibles a l’Idescat, que arriben fins a l’any 2001, la distribució 
de llars segons el tipus de família per a la qual han estat dissenyades es mostra a les 
taules següents, amb la comparativa respecte de la comarca de l’Alt Urgell i de tot 
Catalunya. 
 
 
 

Llars familiars 
Llars no familiars 

llars unifamiliars   
ANY 1991 

Uniper-
sonals 

Amb dues 
persones o 

més 
Total sense  

nucli 
amb un 

nucli 
amb dos 
nuclis o 

més 
total 

Llars 
plurifa-
miliars 

Total 

La Seu 
d'Urgell 

532 30 562 80 2.701 114 2.895 3 2.898 

Alt Urgell 1.024 51 1.075 179 4.597 337 5.113 5 5.118 

Catalunya 262.719 18.159 280.878 32.673 1.568.929 50.067 1.651.669 497 1.652.166 

Font: IDESCAT. 
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Llars familiars 
Llars no familiars 

llars unifamiliars   
ANY 2001 

Uniper-
sonals 

Amb dues 
persones o 

més 
Total sense  

nucli 
amb un 

nucli 
amb dos 
nuclis o 

més 
total 

Llars 
plurifa-
miliars 

Total 

La Seu 
d'Urgell 

976 70 1.046 145 2.727 105 2.977 22 2.999 

Alt Urgell 1.736 107 1.843 314 4.547 277 5.138 37 5.175 

Catalunya 484.624 27.767 512.391 64.121 1.684.102 44.869 1.793.092 10.373 1.803.465 

Font: IDESCAT. 
 
 
A partir d’aquestes dades s’obtenen les següents conclusions. 
 

1. La gran majoria de les llars existents són de tipus unifamiliar i amb un sol nucli. 
Concretament constitueixen un 67,4% del total al municipi. 

2. Les llars familiars constitueixen la pràctica totalitat de les existent al municipi, 
amb un 74,0% del total. 

3. El percentatge de llars buides registrades (sense nucli) és molt baix, amb 
només un 3,6% del total. 

4. Les xifres anteriors són molt similars a les registrades a la comarca, amb valors 
de 64,8%, 73,7% i 4,4% respectivament. En canvi són lleugerament diferents a 
les mitjanes del país, amb valors del 72,7%, 77,8% i 2,8% respectivament. 
D’això se’n després, per exemple, que hi ha més vivendes buides 
proporcionalment a la Seu que a tot Catalunya, així com menys llars de tipus 
unifamiliars amb un nucli i familiars en general. 

5. Durant el període 1991-2001, la quantitat total de llars disponibles a La Seu ha 
experimentat un creixement espectacular, passant de 3.460 a 7.018, fet que 
suposa un increment del 102%. 

6. Simultàniament, les llars de tipus unifamiliar amb un sol nucli han disminuït, 
passant del 78,1% al 67,4%. També ho han de fet les llars familiars en general, 
passant del 83,8% al 74,0%. Per altra banda, les llars buides s’han 
incrementat, passant del 2,2% al 3,6%. 

 
0.3.2. Ocupació mitjana de les llars. 
 
Una altra dada interessant és l’ocupació mitjana de les llars. Novament a partir de les 
dades disponibles a Idescat, durant el període 1991-2001, l’ocupació mitjana de les 
vivendes a La Seu va passar de les 3,0 a les 2,6. És a dir, que s’ha produït una 
disminució global de l’ocupació. 
 
 
0.3.3. Llars unipersonals. 
 
Sens dubte un dels elements socials relacionats amb la vivenda i el model de família 
que més ha canviat a Catalunya durant els darrers anys ha estat l’increment de les 
llars unipersonals. A partir de les dades disponibles a Idescat per al període 1996-2001 
per a La Seu s’obté el següent: 
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Llars unipersonals per estat civil i franja d’edat l’any 2001 

 solter/a casat/da vidu/vídua separat/da divorciat/da Total 

Menys de 20 anys 1 1 0 0 0 2 

De 20 a 24 anys 28 4 0 1 0 33 

De 25 a 29 anys 67 16 0 2 1 86 

De 30 a 34 anys 70 27 0 4 0 101 

De 35 a 39 anys 42 18 3 9 3 75 

De 40 a 44 anys 41 14 2 5 7 69 

De 45 a 49 anys 26 13 6 7 2 54 

De 50 a 54 anys 27 9 5 7 1 49 

De 55 a 59 anys 17 4 8 4 0 33 

De 60 a 64 anys 13 12 16 7 0 48 

De 65 a 69 anys 28 6 36 5 0 75 

De 70 a 74 anys 25 10 61 1 0 97 

De 75 anys i més 31 5 213 5 0 254 

Total 416 139 350 57 14 976 

Font: IDESCAT. 
  
Aquestes xifres mostren que el segment de persones solteres és el majoritari quant a 
constitució de llars unipersonals, amb un 42,6% del total. El segon segment l’ocupa el 
de les persones vídues, amb un 35,9%. Dins del segment de les persones solteres, la 
major part es concentra amb les franges d’edat compreses entre els 25 i els 44 anys, 
que en suposen el 52,9%. Per altra banda, en el segment de les persones vídues, es 
percep com la gran majoria es troba dins de la franja d’edat dels majors de 75 anys, 
que en suposen el 60,9%. Aquestes dades mostren que els solters que viuen sols 
solen ser gent jove i que les vidus que viuen sols solen ser gent molt gran. 
 
Quant a les dades corresponents a l’any 1996, es mostren a la següent taula. 

Llars unipersonals per estat civil i franja d’edat l’any 1996 

 solter/a casat/da vidu/vídua separat/da divorciat/da Total 

Menys de 20 anys 3 2 0 0 0 5 

De 20 a 24 anys 27 2 0 0 0 29 

De 25 a 29 anys 55 19 0 4 0 78 

De 30 a 34 anys 49 18 0 3 0 70 

De 35 a 39 anys 22 16 1 5 2 46 

De 40 a 44 anys 22 11 2 6 5 46 
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De 45 a 49 anys 25 9 0 0 3 37 

De 50 a 54 anys 10 13 5 3 1 32 

De 55 a 59 anys 9 3 9 4 0 25 

De 60 a 64 anys 26 8 26 4 1 65 

De 65 a 69 anys 41 13 52 2 2 110 

De 70 a 74 anys 18 6 66 1 0 91 

De 75 anys i més 28 8 168 1 0 205 

Total 335 128 329 33 14 839 

Font: IDESCAT. 
 
Si es comparen aquestes dades amb les anteriors, es conclou que: 
 

1. El segment de persones solteres ja era el majoritari, si bé en un percentatge 
inferior, concretament un 39,9%. D’aquí se’n desprèn que s’ha incrementat 
gairebé un 3% durant el període de referència. 

2. El segment de persones vídues ja era el segon en importància, però amb 
pràcticament el mateix percentatge que solters, un 39,2%. Això mostra que, 
proporcionalment, ha disminuït poc més d’un 3%. 

3. Dins del segment de solters, la major proporció de persones continua essent 
per als segments d’edat d’entre 25 i els 44 anys, però, a diferència de a l’any 
2003, el segment entre els 25 i els 34 és el que concentra més llars. Això 
implica que els solters es mantenen en el temps com a llars unipersonals. Per 
dir-ho de forma planera, el segment hi “envelleix”. 

4. Aquesta és exactament la mateixa situació que es percep al segment dels 
vidus. Així si a l’any 2001 la gran majoria de llars estaven ocupades per 
persones més grans de 75 anys (60,9%), a l’any 1996, el percentatge era 
menor, concretament d’un 51,0%. Aquest creixement de gairebé un 10% 
mostra de forma encara evident aquest envelliment del segment. 

 
 
0.3.4. Població estacional. 
 
Un element molt important a l’hora d’avaluar les necessitats reals d’un municipi és 
conèixer el flux de població estacional present. Com el seu nom indica, es tracta de 
població que no resideix de forma permanent al municipi, sinó que ho fa durant un 
període menor. Per poder valorar la presència d’aquesta població estacional, des del 
punt de vista estadístic s’empra el concepte de Equivalència a Temps Complet Anual 
(ETCA). Aquesta equivalència concentra de forma numèrica els temps d’estada d’un 
conjunt de persones de forma que “sumin” un any complet. Per dir-ho de forma 
planera, comptabilitza totes aquelles persones que s’hi estan al municipi menys d’un 
any de forma que en el còmput global es comptabilitzi com si només hi hagi residit una 
durant tot un any. 
 
Novament a partir del servei Idescat, es disposa de les dades corresponents a la 
població estacional a La Seu durant el període 1998-2003 a la taula següent. 
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Any Pob. no resident  
present ETCA 

Pob. resident  no 
present ETCA 

Pob. estacional 
ETCA Pob. total ETCA 

2003 1.004 956 48 11.774 

1998 1.249 822 427 11.160 

Font: IDESCAT. 
 
Vistes les xifres, s’han de fer els següents aclariments: 
 

a) La població no resident present ETCA fa referència a aquelles persones que no 
no tenen residència habitual al municipi però que hi passen un temps. Es tracta 
normalment de gent de pas i turistes. 

b) La població resident no present és aquella que sí té residència habitual al 
municipi però que no hi és durant períodes superiors als considerats com a 
vacances laborals. Sol tractar-se de residents de temporada o treballadors amb 
contractes de curta durada. 

c) La població estacional ETCA és, doncs, el còmput de persones que 
incrementen de facto la població resident permanent de La Seu. 

d) La població total ETCA és la suma de la població habitual resident més la 
població estacional. 

 
Dit això, les dades permeten extreure les següents conclusions: 
 

1. Des d’un punt de vista estrictament numèric, la població total (resident més 
estacional) s’ha incrementat un 5,5% durant el període de referència. 

2. Tanmateix, atenent només a la xifra de població estacional, aquesta s’ha reduït 
de forma molt considerable durant el mateix període, concretament un 88,7%. 
Això es mostra clarament si es comparen les xifres de població censada 
detallades al gràfic de l’apartat 0.2 (vegeu més amunt). Així, mentre que a l’any 
1998, la població censada era de 10.661 persones, a l’any 2003 hi constaven 
11.726. 

3. La població no resident ETCA ha disminuït un 20% durant el període de 
referència. Dit això, no s’ha d’interpretar aquesta dada de forma unívoca com a 
una reducció de l’afluència de turistes al municipi. En tant que es tracta de 
dades estadístiques, pot donar-se el cas que hi hagi hagut més turistes però 
que hagin tingut estades molt més curtes, ja que el còmput no concreta 
persones, sinó temps d’estada. 

4. La població resident no present ETCA s’ha incrementat un 16,3%. 
 
No es fàcilment interpretable el motiu pel qual s’han donat aquestes tendències, però 
això no resta importància a la informació que proporciona aquesta dada. La població 
estacional, independentment del seu origen, consumeix recursos a La Seu, de manera 
que, des d’un punt de vista de l’establiment de visions i planificacions sostenibilistes 
municipals, ha de ser molt tinguda en compte. 
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1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL. 
 
1.1. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL. DESCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I D’ALTRES DEPARTAMENTS I ENS VINCULATS AL MEDI 
AMBIENT. 
 
L’acció del govern municipal de La Seu s’estructura en tres àrees amb sengles tinents 
d’alcaldes en cadascuna d’elles:  
 

� Àrea d’Hisenda, Governació, Promoció Econòmica i Serveis Socials (Jesús 
Fierro). 

 
� Àrea d’Urbanisme, obres, serveis municipals, mobilitat i medi ambient (Jordi 

Brescó). 
 

� Àrea de Cultura, Ensenyament, esports, joventut, acció cívica i festes (Lluís 
Biosca). 

 
Cadascuna d’aquestes àrees es desglossa en diversos departaments. Concretament, 
l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Serveis Municipal, Mobilitat i Medi Ambient es desglossa 
en 6 departaments: 
 

� Departament d’Obres i Cementiri (Jordi Brescó) 
� Departament d’Aigua  Jordi Brescó) 
� Departament d’Enllumenat (Jordi Brescó) 
� Departament de Parcs i Jardins (Teresa Casassas) 
� Departament de Neteja Viària (Jordi Brescó) 
� Departament de Medi Ambient (Jordi Brescó) 

 
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 facilitat 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 (Ester 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.  
 
L’única excepció a aquesta regla transversal positiva és el Departament de Parcs i 
Jardins, que depèn de la gestió política de la Teresa Casassas i resta exclòs de la 
gestió política directa de’n Jordi Brescó, però no indirecta, ja que n’és el titular de 
l’àrea on aquest departament s’hi insereix.  
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1.1.1. Departament de Medi Ambient. 
 
Aquest departament està conduït políticament per en Jordi Brescó i tècnicament per en 
Jordi Vilaró i l’Ester Canturri. Tot seguit se’n detallen els trets principals a la següent 
taula. 
 

Descriptiva bàsica del Departament de Medi Ambient 
 
Pressupost 2003 ordinari 
 

75.892,73 € 

 
Pressupost 2003 inversions 
 

130.092,00 € 

 
Número de treballadors 
 

1 

Objectius de funcionament 
ordinaris 

 
Promoure actuacions de diverses àrees municipals davant 
de problemàtiques ambientals:  

� Abocaments incontrolats 
� Excrements de gossos 
� Cens de gossos 
� Estalvi energètic 
� Control de plagues urbanes, etc. 
 

Projectes iniciats 

 
� Campanya de sensibilització per a propietaris de 

gossos 
� Campanyes d’anellament d’aus al Segre 
� Senyalització de rutes i itineraris excursionistes-

naturalistes 
� Sortides de caire naturalista i ambientalista 
� Auditoria Ambiental Municipal 
� Contracte de Riu 
� Projecte d’Ordenació del Pla de les Forques 

 

Projectes a mitjà termini 

 
� Agenda 21 (2004) 
� “Neteja” del riu (2003) 
� Diagnosi ambiental del riu (2003) 
� Mirador del Pla de les Forques (2003) 
� Àrea de Pícnic del Pla de les Forques (2004) 
� Aula de Natura del Pla de les Forques (2005) 
� Control de rates (2003) 
� Pla director del Clavegueram (2004) 

 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell.  

 
 
1.1.2. Departament de Neteja Viària. 
 
Aquest departament està conduït com el de medi ambient, políticament per en Jordi 
Brescó i tècnicament per en Jordi Vilaró. Tot seguit se’n detallen els trets principals a 
la següent taula. 
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Descriptiva bàsica del Departament de Neteja Viària 

 
Pressupost 2003 ordinari 
 

274.490’33 € 

 
Pressupost 2003 inversions 
 

0 € 

 
Número de treballadors 
 

10 

Objectius de funcionament 
ordinaris 

 
� Mantenir la valoració ciutadana de la neteja de la 

ciutat en una puntuació de 7 a 10 
 

Projectes iniciats 

 
� Col·laboració amb el Taller Claror i Mancomunitat 

per a la reutilització de mobles vells 
� Manteniment dels dispensadors de bosses per a la 

recollida d’excrements de gos 
� Neteja d’abocaments incontrolats 
� Control de cartells enganxats a llocs no autoritzats 

 

Projectes a mitjà termini 

 
� Adquirir un camió baldejadora per a millorar la 

neteja de la ciutat amb aigua (2004) 
� Augment progressiu de la plantilla a mesura que 

augmenta el sòl urbà (2004) 
 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell.  
 
 
1.1.3. Altres departaments de govern vinculats al medi ambient. 
 
A l’Ajuntament de la Seu existeixen altres departaments que tenen una certa vinculació 
i repercussió en el medi ambient municipal, si bé que 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.  
 
És en aquesta important àrea on es troben altres parcel·les de govern vinculades més 
indirectament amb el medi ambient. Les persones al capdavant d’aquests 
departaments són: 
 

� Protecció Civil (Teresa Casassas). 
 

� Participació Ciutadana (Albert Batalla). 
 

� Agricultura, Ramaderia, Indústria i Turisme (Jesús Fierro). 
 
 
1.1.4. Altres entitats vinculades amb el medi ambient fora del govern 
municipal. 
 
L’Ajuntament participa també en d’altres entitats amb repercussions ambientals que no 
depenen directament d’aquest ens públic, sinó de forma mancomunada o com a 
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membres de comissions o xarxes de participació. Concretament es tracta de les 
seGüents: 

� Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet (Jordi Brescó i Jesús Fierro): 
la descripció detallada d’aquesta mancomunitat de municipis es troba inclosa 
en el capítol de residus de la present memòria. Tot i això es mostren les 
principals característiques a la següent taula. 

 
Descriptiva bàsica de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet 

 
Pressupost 2003 ordinari 
 

890.930,10 € 

 
Pressupost 2003 inversions 
 

194.655,11 € 

 
Número de treballadors 
 

3+10 de l’empresa concessionària 

Objectius de funcionament 
ordinaris 

 
� Mantenir la valoració ciutadana de la gestió dels 

residus  en una puntuació de 8 a 10. 
� Mantenir una taxa de l’ordre de 60 € per família i 

any. 
� Mantenir el primer lloc de Catalunya en l’estadística 

del reciclatge de residus. 
� Gestionar els ingressos de la Mancomunitat: padró 

de la Seu, dels pobles, recollida de les àrees 
d’aportació selectiva, deixalleria, abocador, 
inspecció de camions d’Andorra i subvencions. 

Projectes iniciats 

 
� Recollida de les 5 fraccions de residus: FORM, 

paper, vidre, envasos i rebuig. 
� Recollida de piles i voluminosos. 
� Gestió de la deixalleria, de l’abocador i de la planta 

de compostatge. 
� Controlar l’abocament de terres d’Andorra. 

Projectes a mitjà termini 

 
� Projecte d’ampliació de l’abocador de residus 

municipals. 
� Projecte d’ampliació de l’abocador de runes. 
� Separar la recollida de residus comercial i la 

domèstica. 
� Arribar a una taxa de recollida selectiva del 50% del 

total de residus. 
 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell.  
 

� 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). 

 
 
1.2. PRESSUPOST MUNICIPAL I DESPESES DESTINADES DIRECTAMENT 
AL DEPARTAMENT DE  MEDI AMBIENT. 
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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 €. El Departament de Neteja Viària va disposar d’un 
pressupost ordinari de 274.490,33 € i cap d’inversió, tal i com es mostra a les següents 
figures. 
 

Pressuposat ordinari l’any 2003 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
Pressuposat total l’any 2003 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
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. 
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En canvi, si es té en compte el pressupost total, és a dir, si s’hi inclouen les 
inversions,  l’increment és molt superior, ja que l’única inversió efectuada durant el 
període 1999-2003 correspon a l’any 2003, amb un import de 130.092 € en 
concepte de “neteja” del riu Segre. Així doncs, s’ha passat dels 20.494 € del 1999 als 
205.984,73€ el 2003; per tant el pressupost total s’ha incrementat un 905,1%. 

Variació interanual del pressupost total (amb inversions)  
 del Dept. de Medi Ambient 
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
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 
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 es 
destinen 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 

50%

29%

21%

Estudis tècnics Personal Altres

 
   Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
El percentatge del pressupost total del Departament de Medi Ambient respecte del 
total municipal és del 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.  
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Distribució percentual del pressupost a la Seu (any 2003) 

 Pressupost ordinari Inversions Pressupost total 
Departament de 
Medi Ambient 75.892,73 (23,9%) 130.092 (63,1%) 205.984,73 

Ajuntament 8.301.865,4 (63,9%) 4.690.652’23 (36,1%) 12.992.517,63 
Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

Les xifres anteriors es mostren més clarament a les figures següents: 
 

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

 
 

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

 

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

 
 
1.3. PRESSUPOST D’ALTRES DEPARTAMENTS VINCULATS A ASPECTES 
AMBIENTALS. 
 
A més del Departament de Medi Ambient, cal esmentar altres capítols pressupostaris 
que indirectament o directa estan vinculats amb altres aspectes ambientals i, 
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consegüentment, amb la política ambiental del municipi. Entre aquests aspectes s’ha 
d’esmentar: 
 

� 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, l’eficàcia de la qual és qüestionada sovint pels 
habitants de forma que, tradicionalment, s’hi han destinat importants recursos 
econòmics. 
 

Altres pressupostos de serveis vinculats al medi ambient 
Capítol pressupostari Pressupost (€) 
Escombraries i Neteja Viària 725.004,04 
Enllumenat 383.690,40 
Aigua 303.436,46 
Protecció i Millora del Medi Ambient 205.984,73 
Enjardinament 259.854,95 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
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. 

 
 
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. 
 

Cost per persona i dia dels principals serveis ambiental a la Seu (2003) 

66,6

35,2
27,8

18,9
23,8

0

10

20

30

40

50

60

70

Pressupost (€)
persona/any

Escombraries
Enllumenat
Aigua
Medi Ambient
Enjardinam.

 
Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

 
 
1.4. CRITERIS AMBIENTALS EN LA POLÍTICA MUNICIPAL. 
 
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, 
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el riu Segre i el camí vell de Santa Magdalena. En aquests terrenys, que comprenen 
uns 407.000 m2, s’hi podrà construir un total de 1.834 habitatges. 
 
L’objectiu d’aplicar criteris en favor de la sostenibilitat van dirigits a “la millora de la 
qualitat de vida dels urgellencs i urgellenques i, alhora poder mantenir les condicions 
naturals d’aquests terrenys el màxim possible, és a dir, evitar al màxim l’impacte 
ambiental”. 
 
L’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. També es traçarà un nou vial d’est a 
oest que, mitjançant un nou pont sobre el Valira, permetrà que la ciutat gaudeixi d’un 
nou accés des de ponent. Alhora, un passeig central, de sud a nord, estructurarà el 
creixement d’aquest nou sector de La Seu. En la construcció dels habitatges a l’Horta 
del Valira s’aplicaran criteris de sostenibilitat amb l’objectiu d’estalviar energia, tot 
aplicant-hi energies renovables, paviments drenats, recollida selectiva de residus, fibra 
òptica, etc. A tall d’exemple, aquests habitatges gaudiran d’espais destinats a la 
bugaderia i a la tria selectiva d’escombraries. Pel que fa a la tipologia, es combinaran 
formes residencials obertes, tant monoparentals com familiars reduïts i familiars 
extensius, així com la integració de models d’habitatge variat (protegit, de preu taxat i 
de renda lliure).  
 
El Pla Parcial de l’Horta del Valira també preveu sòl qualificat per a equipaments 
destinats a la prestació de serveis culturals, esportius i sanitaris. A la vegada, es tindrà 
molta cura de respectar la vista sobre els turons de Castellciutat. 
 
 
1.5. ORDENANCES MUNICIPALS APROVADES AMB REPERCUSSIÓ 
AMBIENTAL. 
 
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). 
� 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). 
 
Per altra banda, estan en procés d’elaboració altres 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. 
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1.6. ACTUACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS SOBRE EL TERRITORI. 
 
Una de les realitats en la gestió ambiental del territori a Catalunya és la superposició, 
solapament i, sovint, la competència entre diverses administracions i/o ens de gestió 
pública de forma simultània. Els diversos nivells administratius, des de l’Ajuntament 
fins a l’Estat actuen, sovint de forma descoordinada, sobre un mateix territori. Tot 
seguit se’n fa una breu relació de les principals que hi incideixen a la Seu. 
 

1. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Aquesta administració és la que regula 
la gestió de les aigües superficials i subterrànies existents a la conca 
hidrològica de l’Ebre. Les seves funcions deriven de la Llei d’Aigües i 
s’encarrega, entre altres actuacions potestatives de: 

 
 

- Concessió de permisos de captació d’aigües superficials. 
- Concessió de permisos de captació d’aigües subterrànies. 

  - Regulació del cabal mínim o ecològic dels cursos fluvials. 
  - Regulació dels volums torbinats per les centrals hidroelèctriques. 
 

2. Mancomunitat de Residus de l’Urgellet. Es va inaugurar l’any 1982 i és 
l’organisme encarregat de la gestió de residus municipals al sector 
septentrional de la comarca de l'Alt Urgell. Inclou un total de 45 nuclis de 
població, molts d'ells situats a zones d'alta muntanya, escassament poblats i 
allunyats els uns dels altres. 

La funció principal de la Mancomunitat és la recollida, transport i tractament 
dels residus municipals, així com també el foment d’actituds més respectuoses 
amb el model de recollida sostenible. El seu objectiu prioritari és incrementar la 
fracció de residu reciclable per així disminuir la fracció amb tractament finalista 
(=rebuig).  
 

3. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El servei de Medi Ambient del Consell 
Comarcal gestiona l’EDAR de Montferrer, que és la planta encarregada de la 
depuració de les aigües residuals abocades des de la seva ubicació i aigües 
amunt. Dóna servei als municipis de la Seu d’Urgell, Montferrer, Bellestar, Arfa 
i Alàs. Paral·lelament, és l’administració actuant quant a concessió de 
permisos d’abocaments d’aigües residuals destinades a la dita EDAR. 

 
4. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. El DMAH disposa, 

entre d’altres, de les atribucions corresponents a la protecció i delimitació 
d’espais considerats com a d’interès natural (PEIN). També recau dins les 
seves responsabilitats l’aplicació de la Llei de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental en aquelles activitats considerades de major 
incidència potencial (annexos I i II.1). 

 
5. Ministerio de Medio Ambiente. Aquest ministeri té totes les atribucions 

mediambientals que no han estat transferides a les comunitats autònomes, i 
que fan referència especialment a actuacions d’obres i infrastructures amb una 
especial incidència territorial aplicable a més d’una comunitat autònoma o bé 
que sigui considerada d’interès general per a l’estat. 
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1.7. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ SOCIAL. 
 
La Seu disposa d’un ampli ventall d’associacions i altres ens vinculats a la societat 
civil, si bé no n’existeix actualment cap que sigui de caràcter ambientalista i que, 
alhora, es trobi ubicat al municipi. Tot seguit es detalla el llistat d’associacions i entitats 
que es troben registrades a l’Ajuntament, proporcionat pels seus serveis tècnics i 
agrupat per conceptes (totes elles es troben ubicades al municipi): 
 
Entitats assistencials: 
 

Nom Adreça Contacte 
AUXILI I AJUT / PROTECCIÓ 
CIVIL C/ Sant Ermengol, 1,  2-1 Sr. Ramon Escuder 

CÀRITAS Palau Episcopal Sr. Josep Sanvisens 

MANS UNIDES C/ Arquitecte Sostre, 4 Sra. Maria Rebés 

ALCER Fra. Andreu Capella, 4, 2-2 Sra. Matilde Nadal 

ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS 
PSÍQUICS Av. Valira, s/n Sr. Ramon Graell 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CANCER C. Iglesias Navarri, 11 Sra. Consuelo Ortego 

LA SEU SOLIDÀRIA Centre Cívic el Pg. Joan Brudieu, 10 Sra. Carlota Valls 

CASA DEL AGUA DEL COCO Josep de Zulueta, 37 Clara Bastidas Calabuig 

FATEC C/ Carreronet, 5 Sr. Pere Serra 

DIABÈTICS DE CATALUNYA C/ Sant Ermengol, 9, baixos Sr. Joan Tuset 

 
 
Entitats de societat civil: 
 

Nom Adreça Contacte 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
"L'ESPLAI" Pati Palau, s/n Sr. Pascasio García i 

Mari Carbonell 

AVIS VIATGERS Pati Palau, s/n Srs. Augé i Mari 
Carbonell 

GERMANDAT DE SANT ANTONI c. Bisbe Guitart, 6 Sr. Isidre Armengol 

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ Sta. Magdalena, 130 Sr.Joan Blasi 

GRUP DE MESTRES ALT URGELL-
CERDANYA Ap. de correus, 65 --- 

VIDA CREIXENT Sta. Magdalena, 138 Sr. Carles Dalmau 

ASSOCIACIÓ VEINS CARRER MAJOR C. Carreronet, 5, 3-1 Sr. Pere Serra 

ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE 
DONES Gdat. de Sant Sebastià, 16, 4-1 Sra. Marisa Martí 

ASSOCIACIÓ DE LA CONFRARIA I 
BANDA D'ARMATS DE L'ALT URGELL C/ Major, 33 Sr. Joan E. Ferrer i 

Majoral 

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES C/ Canonges, 57 Sra. Dolors Puidemasa 

ASSOCIACIÓ DE DONES I 
COFRARESES DEL PAS DE LA 
DOLOROSA 

Pg. Lleteries, 16, 3-2 Sra. Ester Malé 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
COMERCIANTS DEL CASC ANTIC C/ Canonges, 13 Sr. Antoni Fernández 

ASSOCIACIÓ VEINS CARRER 
CAPDEVILA C/ Capdevila, 20 Sr. Joan Martí Sánchez 

CENTRE D'ESTUDIS DE L'ALT 
URGELL Pg. del Parc, 28 Sr. Ricard Lobo 

 
 
Entitats del món cultural: 
 

Nom Adreça Contacte 

AMICS DE LA SARDANA Ap. de Correus, 174 Sr. Josep Santamaria 

OMNIUM CULTURAL I. Navarri, 21, 4-2 Sr. Josep Farràs 

CATERVA Pça. del Firal, 1, 3-3 Sr. Jordi Clotet 

SOCIETAT CULTURAL URGEL.LITANA Pati Palau,  3 Mn. Benigne Marquès 

PATRONAT RETAULE DE ST. 
ERMENGOL Joan Brudieu, 9 Sr. Javier Galindo 

ORFEÓ DE SANT OT La Salle, 21, 2-2 Sr. Pere Riu 

CINE CLUB C/ Capdevila, 21, 3-2 Sra. Sandra Jordana 
Blasi 

ORQUESTRA DE JOVES 
ACORDIONISTES Pasqual Ingla, 46 Sra. Anna Ma. Ambatlle 

ROLING BAND C/ Llorens Tomàs i Costa, 8 Sr. Ricard Vilella 

DIRECTOR MUSEU DIOCESÀ Pça. del Deganat, s/n Sr. Antoni Cagigós 

COLLA DE GEGANTERS Centre Cívic el Passeig Ma. Urgell Fortó 

BANDA DE DIABLES DE L'ALT 
URGELL C/ Sant Agustí, 19, 2-3 Sr. Josep Julià 

NARABESC Garriga i Massó, 17 bx Sr. Philippe Lavaill 

ORQUESTRA CADÍ Av. Salòria, 16, 2n Sr. Joan Cerqueda i Malé 

 
 
Entitats del món de l’ensenyament: 
 

Nom Adreça Contacte 

INSTITUT JOAN BRUDIEU Iglèsies Navarri Sr. Xavier Falcó 

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DEL 
PIRINEU --- Sr. Ernesto Pinto Quirce 

COL·LEGI PÚBLIC ALBERT VIVES C/ del Riu Sr. Isidor Alberich 

COL·LEGI LA SALLE Sant Joan Bpta. la Salle Sr. Josep Ma. Sans 

COL·LEGI PÚBLIC DE CASTELLCIUTAT --- Sra. Elisabeth Segura 

COL·LEGI PÚBLIC PAU CLARIS Bisbe Benlloch Sra. Lurdes Porta 
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Nom Adreça Contacte 

COL·LEGI PÚBLIC ALBERT VIVES C/ del Riu APA 

COL·LEGI PÚBLIC PAU CLARIS Bisbe Benlloch APA 

COL·LEGI LA SALLE St. Joan Bpta. la Salle APA 

GUARDERIA  MUNICIPAL LA GRANDALLA C/ Capdevila Sra. Marisa Puy  

TALLER CLAROR Av. Valira Sra. Ma Carmen Sebastià 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA JOVIAT DELS 
PIRINEUS --- Sr. Fernando Muñoz 

ESCOLA TALLER --- Sra. Mª Pilar Rodríguez 

ESCOLA D'ARTS I OFICIS Av. Pau Claris Sra. Josepa Travé 

ESCOLA DE DANSA Av. Pau Claris Sra. Anna Martín López 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Av. Pau Claris Sra. Lurdes García  

UNED Av. Pau Claris Sr. Joan Mingorance 

 
 
 
 
Entitats del món esportiu: 
 

Nom Adreça Contacte 

SEDIS BASQUET Gdat. St. Sebastià, 34, 2-2 Sr. Antoni Ferraz 

CEFUC C/ Sant Just, 6 Sr. Miquel Rispa 

SOCIETAT DE CAÇA I PESCA "ALT 
URGELL" Ll. Tomàs i Costa, 52 Sr. Joan España 

CADI CANOË-KAYAK Parc del Segre Sr. Josep Castellarnau 

PETANCA LA SEU C/ Comtat d'urgell, 61, 1-1 Sr. Santiago Peral 
Alvarez 

ESCACS CLUB St. Ermengol, 34 Sr. Joan Purgimon 

LA SEU D'URGELL F.C. Comtat d'Urgell, 37 Sr. Francesc Carrasco 

CENTRE EXCURSIONISTA C/ Canonges, 29 Sr. Marcel Lavaquiol 

ASSOCIACIÓ CABALLISTA DE L'ALT 
URGELL Aptat. de Correus, 189 Sr. Jordi Moliné 

SOCIETAT DE CAÇADORS D'ISARDS Ptge. Romaní, 5 Sr. Jordi Rei Gomà 

CLUB DE TIR EL TOSSAL Mare Janer, 8-10 Sr. Fèlix Vidal 

HOCKEI CADÍ Ap. de correus, 77 Sr. Miquel Mateos 

CLUB ESPORTIU ESCOLA DE FUTBOL 
ORGEL.LIA Setúria, 19 Sr. Jordi Grau 
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Nom Adreça Contacte 

CLUB SEDIS AEROMODELISME C/ La Roda,  9 Sr. Jaume Bertran 
Minguell 

ARAVELL GOLF ANDORRA Aptat. de Correus, 160 Sr. Josep Cairó 

CLUB CICLISME ALT URGELL Urb. Balcó del Pirineu, 14 Sr. Ramon Serra 

PENYA BARCELONISTA URGELLENCA Sant Joan Bta. La Salle, 21 Sr. Pere Mentruit 

CLUB ESPORTIU SANT OT Gdat. de Sant Sebastià, 65 Sr. Marcel Trench 

 
 
Món empresarial i/o d’especial rellevància: 
 

Nom Adreça Contacte 

Grup de Rescat de Muntanya C/ Major, 79, 3r Sr. Josep López Rico 

Assemblea Local de Creu Roja Centre Cívic. Bústia, 5 Sr. Ramon Isidro Nieto 

Fundació del St. Hospital Pg. Joan Brudieu Sr. Lluís Riu 

Oficina Comarcal d'Agricultura i Ramaderia Pça. Joan Sansa 12-13, bxs.   Sra.  Antonia Armengol 

Metge Titular del CAP Pg. Joan Brudieu-Hospital Dr. Jose Mª Palacín 

Parc de Bombers Dr. Peiró, s/n Sr. Jordi Alcaraz 

 
1.8. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL. 
 
Finalment, es detalla la distribució de persones i càrrecs que treballen a l’Ajuntament 
de la Seu (dades corresponents a l’any 2004). La totalitat d’aquesta informació es 
troba disponible a la pàgina web del mateix consistori. 
 
Sr. ALCALDE:  

Jordi Ausàs 
 
 
TINENTS D'ALCALDE:  

1r. tinent d'alcalde 
Jesus Fierro Rugall 

2n. tinent d'alcalde  
Jordi Brescó Ruíz  

3r. Tinent d'alcalde 
Lluis Biosca Alvarado 

 
 
REGIDORS AMB RESPONSABILITAT DE GOVERN: 
  
A. Àrea d'hisenda, governació, promoció econòmica i serveis socials 

1r. tinent d'alcalde 
Jesús Fierro Rugall 
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Subàrea d'Hisenda 

Hisenda 
Jesus Fierro Rugall 

Règim interior i personal 
Miquel Colom Pich 

Patrimoni Municipal 
Jesus Fierro Rugall 

 
Subàrea de Governació 

Policia Municipal i Protecció Civil 
Teresa Casassas Canals 

Comunicació i Participació ciutadana 
Albert Batalla Siscart 

Atenció al ciutadà 
Jesus Fierro Rugall 

 
Subàrea de promoció Econòmica 

Comerç, mercat i fires 
Jesus Fierro Rugall 

Agricultura, Ramaderia, Indústria i Turisme 
Jesús Fierro Rugall 

Formació Ocupacional 
Jesús Fierro Rugall 

Consum 
Jesús Fierro Rugall 

 
 
Subàrea de Serveis Socials 

Serveis Socials, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació 
Santiago Sirvent Sánchez 

Sanitat 
Santiago Sirvent Sánchez 

Polítiques d'igualtat i de la dona 
Teresa Casassas Canals 

 
B. Àrea d'urbanisme, obres, serveis municipals, mobilitat i medi ambient 

2n. tinent d'alcalde 
Jordi Brescó Ruíz  

 
Urbanisme i Obres: 

Jordi Brescó Ruíz  
Serveis Municipals (aigua, enllumenat) 

Jordi Brescó Ruíz  
Via Pública i Mobilitat 

Jordi Brescó Ruíz  
Neteja Viària 

Jordi Brescó Ruíz  
Medi Ambient 

Jordi Brescó Ruíz  
Parcs i Jardins 
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Teresa Casassas Canals 
Cementiri 

Teresa Casassas Canals 
Relacions amb Castellciutat i barris 

Albert Batalla Siscart 
Barri Antic 

Albert Batalla Siscart 
Adjunt als serveis municipals 

Miquel Colom Pich 
 
C. Àrea de cultura, ensenyament, esports, joventut, acció cívica i festes 

3r. tinent d'alcalde 
Lluis Biosca Alvarado 

 
Cultura 

Miquel Colom Pich 
Ensenyament 

Lluis Biosca Alvarado 
Esports 

Lluis Biosca Alvarado 
Joventut 

Albert Batalla Siscart 
Festes 

David Rueda Reguill 
Adjunt a joventut 

David Rueda Reguill 
 
 
 
COMISSIONS INFORMATIVES 
 
A. Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Promoció Econòmica i Serveis Socials 
 

President 
Jesus Fierro Rugall 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez, Teresa Casassas Canals i Miquel Colom 
Pich 

Grup de CiU  
Albert Batalla Siscart 

Grup Pel Progrés  
Montserrat Carrera Agustí, Jordi Mas Ortega i Jordi Mas Bentanachs 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

B. Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres, Serveis Municipals, Mobilitat i Medi 
Ambient 
 

President 
Jordi Brescó Ruíz  

Grup d'Esquerra 
Teresa Casassas Canals, Miquel Colom Pich i David Rueda Reguill. 
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Grup de CiU  
Albert Batalla Siscart 

Grup Pel Progrés  
Jordi Mas Ortega, Amàlia Sanz Bonet i Jordi Mas Bentanachs. 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
 
C. Comissió Informativa de Cultura, Ensenyament, Esports, Joventut, Acció Cívica i 
Festes 
 

President 
Lluis Biosca Alvarado 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez, Miquel Colom Pich i David Rueda Reguill. 

Grup de CiU  
Albert Batalla Siscart 

Grup Pel Progrés  
Jordi Mas Ortega, Anna Martí Pellicer i M,. Soledad Gasch Duran. 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
D. Comissió Especial de Comptes 
 

President 
Jesus Fierro Rugall 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez, Teresa Casassas Canals i Miquel Colom 
Pich 

 
Grup de CiU  

Albert Batalla Siscart 
Grup Pel Progrés  

Montserrat Carrera Agustí, Jordi Mas Ortega i Jordi Mas Bentanachs 
Grup del PP 

Pedro Chica Lozano 
 
E. Comissió Municipal de Seguretat Ciutadana 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
Jordi Brescó Ruíz i Teresa Casassas Canals 

Grup de CiU  
Jesus Fierro Rugall 

Grup Pel Progrés  
Jordi Mas Ortega i Jordi Mas Bentanachs 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 
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ALTRES COMISSIONS I ENTITATS DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT 
 
A. Comissió de Delimitació del Terme Municipal amb el de Montferrer-Castellbó 
 

Grup d'Esquerra 
Jordi Ausàs Coll i Jordi Brescó Ruíz  

Grup Pel Progrés 
Jordi Mas Bentanachs 

 
B. Comissió de Delimitació del Terme Municipal amb el d'Alàs-Cerc 
 

Grup d'Esquerra 
Jordi Ausàs Coll i Jordi Brescó Ruíz  

Grup Pel Progrés 
Jordi Mas Ortega 

 
C. Mesa de negociació amb el personal 
 

Grup d'Esquerra 
Jordi Brescó Ruíz, i Miquel Colom Pich 

Grup de CiU 
Jesus Fierro Rugall i Lluis Biosca Alvarado 

Grup pel Progrés 
Jordi Mas Bentanachs 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
D. Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball 
 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez 

Grup Pel Progrés 
Montserrat Carrera Agustí 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
E. Comissió de Seguiment del Pla d'Excel·lència Turística 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
Jordi Brescó Ruíz  

Grup de CiU 
Jesus Fierro Rugall 

Grup pel Progrés 
Anna Martí Pellicer 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
F. Consell assessor de l'Àrea de Cultura en qüestions musicals 
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President 
Lluis Biosca Alvarado 

Grup d'Esquerra 
Jesus Fierro Rugall 

Grup pel Progrés 
Amàlia Sanz Bonet 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
G. Consell Municipal de Promoció Econòmica 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
Teresa Casassas Canals 

Grup de CiU 
Jesus Fierro Rugall 

Grup pel Progrés 
Jordi Mas Bentanachs 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
H. Consell Municipal de Serveis Socials 
 

President 
Jesus Fierro Rugall 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez 

Grup pel Progrés 
Montserrat Carrera Agustí 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 
 

J. Consell Municipal de la Llar d'infants La Grandalla 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Regidor d'Ensenyament 
Lluis Biosca Alvarado 

Grup pel Progrés 
Montserrat Carrera Agustí 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
K. Consell Escolar Municipal 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez i David Rueda Reguill 

Grup de CiU 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell 
 

 33 

Lluis Biosca Alvarado 
Grup pel Progrés 

Montserrat Carrera Agustí i M. Soledad Gasch Duran 
Grup del PP 

Pedro Chica Lozano 
 
L. Comissió local de Protecció Civil 
 

President 
Teresa Casassas Canals 

Grup d'Esquerra 
Jordi Brescó Ruíz i Miquel Colom Pich 

Grup pel Progrés 
Jordi Mas Ortega 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
M. Patronat de l'Emissora Municipal  
 

President 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
David Rueda Reguill 

Grup de CiU 
Albert Batalla Siscart 

Grup pel Progrés 
M. Soledad Gasch Duran 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
 
 
 
N. Patronat Municipal de Formació Ocupacional 
 

President 
Jesus Fierro Rugall 

Grup d'Esquerra 
Teresa Casassas Canals i David Rueda Reguill 

Grup de CiU 
Albert Batalla Siscart 

Grup pel Progrés 
Jordi Mas Ortega, Anna Martí Pellicer 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 

 
 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE PARC DEL SEGRE SA 
 

President 
Jordi Ausàs Coll 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell 
 

 34 

Grup de CiU 
Lluis Biosca Alvarado 

Grup pel Progrés 
Amàlia Sanz Bonet (Amb veu i sense vot) 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano (Amb veu i sense vot) 

 
 
PARTICIPACIÓ A ENTITATS NO DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT 
 
A. Patronat del Centre Associat de la UNED 

 
Grup d'Esquerra 

Jordi Ausàs Coll 
Grup de CiU 

Lluis Biosca Alvarado 
 
B. Fundació del Sant Hospital 

 
Alcalde 

Jordi Ausàs Coll 
Grup d'Esquerra 

Santiago Sirvent Sánchez 
Grup de CiU 

Jesús Fierro Rugall 
 
C. Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet 

 
Grup d'Esquerra 

Jordi Brescó Ruíz  
Grup de CiU 

Jesus Fierro Rugall 
 
D. Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic 

 
Alcalde 

Jordi Ausàs Coll 
 
E. Consorci Alt Urgell XXI 

 
Grup de CiU 

Jesus Fierro Rugall 
 
F. Consorci de Comunicació Local 

 
Grup de CiU 

Albert Batalla Siscart 
 
G. Consorci Localret 

 
Alcalde 

Jordi Ausàs Coll 
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H. Comitè Local de la Creu Roja 
  

Grup d'Esquerra 
Santiago Sirvent Sánchez 

 
I. Consells escolars de tots els centres públics del municipi 

 
Grup de CiU 

Albert Batalla Siscart 
 
J. Comissions d'escolarització de a tots els centres del municipi 
 

Grup de CiU 
Albert Batalla Siscart 

 
K. 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 

 
Grup de CiU 

Albert Batalla Siscart 
 
L. Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

 
Regidor de Medi Ambient 

Jordi Brescó Ruíz  
 
M. Fundació La Seu Digital 
 

Alcalde 
Jordi Ausàs Coll 

Grup d'Esquerra 
Jordi Brescó Ruíz  

Grup de CiU 
Jesús Fierro Rugall, Lluis Biosca Alvarado 

Grup Pel Progrés 
Amàlia Sanz Bonet i Jordi Mas Ortega 

Grup del PP 
Pedro Chica Lozano 
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2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I ORDENACIÓ TERRITORIAL. 
 
En el present apartat es realitza una anàlisi de la realitat urbanística i territorial existent 
actualment a la seu d’Urgell. Els principals punts d’anàlisi quedaran circumscrits a 
l’evolució en els usos del sòl durant els darrers anys per una banda i la planificació 
territorial que afecta el municipi per una altra. Aquesta darrera planificació es 
discriminarà entre la de tipus municipal i la de caràcter supramunicipal. 
 
 
2.1. ESTRUCTURA DEL TERRITORI I USOS REALS DEL SÒL. 
 
Les següents imatges mostren l’evolució dels usos del sòl a la Seu d’Urgell durant els 
darrers anys, concretament per al període de què es disposa de dades 1992-2002. Les 
imatges pertanyen a la base de dades cartogràfica del Dept. de Medi Ambient i 
Habitatge (vegeu llegenda més endavant). 
 
 
Usos del sòl l’any 2002. 
 

 
Font: DMAH. 
 
A primera vista destaca la important fragmentació d’usos identificada no només al 
terme municipal de La Seu, sinó als més propers també. S’ha de dir en aquest sentit 
que, tal i com es mostra a la llegenda més endavant, moltes de les categories 
discriminades en aquesta figura es podrien encabir dins d’una més genèrica 
corresponent a “usos agrícoles”. Tanmateix, i amb l’objectiu de poder proporcionar 
informació més detallada sobre els usos del territori, s’ha mantingut sense agrupar. 
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Usos del sòl l’any 1992. 
 

 
Font: DMAH. 
 

 

Són diverses les conclusions que se’n poden 
extreure un cop comparades ambdues 
imatges. La primera i més destacable és la 
important disminució de la superfície 
destinada a conreus herbacis de regadiu. 
Durant el període de referència es mostra 
com 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 registrava 
com a 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 i 
per una major fragmentació del sòl destinat a 
conreus herbacis de secà, que ara ocupa 
espais abans destinats a regadiu. 
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2.2. PLANEJAMENT TERRITORIAL SUPRAMUNICIPAL. 
 
Al poblament de la Catalunya pirinenca oriental hi destaca, per arrelament històric, per 
població i per funcionalitat econòmica, una àrea que pot qualificar-se considerablement 
poblada, atesos els paràmetres locals, encara que dispersa, formada per l’eix del riu 
Valira i l’eix de la Conca alta del Segre. Aquesta àrea estaria formada per Andorra, La 
Seu d’Urgell i Puigcerdà. En el seu conjunt, la població conjunta d’aquesta àrea abasta 
prop dels cent mil habitants. 
 
Al centre d’aquest 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. 
 
Des del planejament territorial supramunicipal, aquell amb una primera incidència 
sobre el territori de La Seu, existeixen tres figures que realitzen una primera orientació 
de la planificació territorial al municipi. Tot i que l’àmbit territorial que abasten va més 
enllà del terme municipal, la seva influència no és menor. Es tracta del Pla General 
Territorial de Catalunya, el Pla Estratègic de les Comarques de Muntanya i el Pla 
Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran.  
 
Tots tres són elements de planejament director. Aquest planejament té l’objectiu bàsic 
d’establir les directrius i pautes per a l’ordenació integral o sectorial de grans àmbits 
territorials, i esdevé l’obligat marc de coherència per als plans de rang inferior. Tot tres 
són avaluats seguidament. 
 
  
2.2.1  PTGC (Pla Territorial General de Catalunya). 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, té com a 
objectius definir l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i orientar les 
accions a emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat 
econòmica als espais idonis. 
 
L’esmentat document 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, 
mesurada amb els indicadors de compres quotidianes, no quotidianes i d’atracció 
comercial, assenyalant la importància de la ciutat com a prestadora de serveis i la 
grandària considerable de la seva àrea d’influència. 
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a) Sistema urbà i Sistemes de Proposta segons el PTGC. 
 
El PTGC estableix vuit categories de sistemes de proposta segons la seva funció:  
 
- Sistema central de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
- Sistema d’expansió i articulació del sistema central metropolità. 
- Sistema de reequilibri metropolità. 
- Sistema d’articulació entre àrees funcionals territorials. 
- Sistema de reequilibri territorial de Catalunya (nivell 1,2,3 i 4). 
- Sistema d’articulació i desenvolupament (nivell 1 i 2). 
- Sistema costaner. 
- Sistema d’articulació interior-costa. 
 
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 
Sistema de reequilibri territorial de Catalunya de nivell 3, de forma conjunta amb la 
comarca de l’Alt Urgell, tal i com es mostra a la figura següent: 
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     Font: PGTC. 
b) Àmbits funcionals segons PTGC. 
 
El PTGC també defineix sis àmbits funcionals, les Àrees Funcionals Territorials (AFT). 
Concretament: 
 
- L’AFT Metropolitana.   - L’AFT de les terres de l’Ebre. 
- L’AFT de les comarques Gironines. - L’AFT de les comarques centrals. 
- L’AFT del camp de Tarragona.  - L’AFT de les comarques de Ponent. 
 
L’Alt Urgell pertany a l’AFT de les comarques de Ponent, on el sistema urbà de Lleida 
centralitza d’una manera molt important les relacions respecte als altres sistemes 
urbans i es configura com a sistema urbà central indiscutible. Vegeu imatge següent: 
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Font: PGTC. 

També es defineixen les Àrees Bàsiques Territorials (ABT), que engloben diferents 
municipis i en les quals s’hi estableix un mínim d’equipaments i serveis.  
 
El municipi pertany a la ABT de la Seu d’Urgell. 
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Font: PGTC. 
 
Els estàndards mínims per a aquesta ABT, corresponents a un municipi amb més 
d’11.000 habitants com és la Seu d’Urgell i comparats amb els reals del municipi 
s’indiquen al quadre següent: 
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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. 
 
 
c) Infrastructures. 
 
És en l’àmbit de les infraestructures on la posició central de La Seu d’Urgell queda 
millor definida per part del PTGC. Algunes de les actuacions previstes quant a grans 
vials defineixen la necessitat de millora dels grans eixos que conflueixen en la ciutat, 
com ara la millora de l’eix pirinenc, la millora de l’eix del Segre i la planificació d’un eix 
Barcelona-Tolosa prop de l’àrea d’influència de la ciutat. Així mateix, reconeixent les 
potencialitats de l’àrea, el Pla estableix la importància estratègica de l’aeroport de la 
Seu d’Urgell (assenyalat com a executable a mig termini), així com remarca l’interès 
del seu funcionament regular. La figura a la pàgina següent mostra aquestes 
actuacions. 
 
Per altra banda, els aspectes ambientals vinculats a les infrastructures queden poc 
recollits en el PTGC, que, en general, té poc nivell de concreció. Això impedeix una 
anàlisi dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal.  
 
Actualment, el Pla Estratègic de les Comarques de Muntanya defineix amb més detall 
que el PTGC l’ordenació conjunta d’aquest territori de forma generalitzada. Aquest pla 
es valora al punt següent, així com les el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran. 
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Font: PGTC. 
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En línies generals, la proposta del Pla Territorial de Catalunya es correspon 
adequadament a les característiques geomorfològiques del municipi (zona de 
muntanya, en una vall que esdevé important nus de comunicacions, proximitat la 
frontera amb França i Andorra) i el seu esplèndid entorn natural (vegeu en aquest 
sentit el vector ambiental de sistemes naturals) sense que es proposin alteracions 
significatives (infraestructures, vials de comunicació, etc.) de la situació present.  
 
Tanmateix cal tenir present aquest Pla té més d’una dècada d’antiguitat i no ha estat 
actualitzat en els seus aspectes fonamentals. Tal i com es mostra tot seguit, existeix 
planejament territorial parcial que complementa el PGTC i que incorpora la Seu. 
 
 
2.2.2. El Pla Estratègic de les Comarques de Muntanya (PECM). 
 
Aquest Pla estableix una llarga sèrie d’objectius a desenvolupar a les comarques 
pirinenques i prepirinenques de Catalunya. El plantejament general és el de les 
comarques administratives front el plantejament funcional (de sistemes urbans i 
territorials) del PTGC. Això implica una visió molt tancada en cada un dels territoris 
administratius comarcals en detriment d’una visió general d’articulació al sistema de 
ciutats i al de territoris, així com també, malgrat les voluntats inicials, amb una pobra 
visió del rol que els Pirineus han de jugar en el marc de la integració europea, amb 
molt escasses referències a la resta d’Espanya, a França i a Andorra. 
 
L’anàlisi DAFO (Debilitats - Amenaces - Fortaleses - Oportunitats), en molts aspectes 
encertada, té una pobra consideració de les ciutats com a nuclis polaritzadors de 
serveis i activitats. Malgrat tot, 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 
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. 
 
 
2.2.3. El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran (PTAA). 
 
L’anàlisi sobre les sis comarques de l’Alt Pirineu parteix, de forma diametralment 
oposada al PECM, d’una visió del territori funcional i no tant de la pertinença estricta a 
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unes comarques o altres. En aquest sentit, 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. Aquesta imatge es basa en les següents constatacions: 
 
- Ser el nucli urbà més gran de la regió. 
- Estar situada al centre de l’àrea més poblada del Pirineu (l’eix esmentat del Valira i el 
curs alt del Segre). 
- Destacar per la seva estructura funcional, tant pel nombre de funcions aconseguides 
com per la seva diversificació. 
- Estar situada en la gran cruïlla de les comunicacions pirinenques, amb bones 
expectatives futures de millora. 
 
 
2.2.4.  Altres figures de planejament supramunicipal. 
 
Si bé existeixen altres figures de planejament supramunicipal a Catalunya, de caràcter 
molt divers (infrastructures ferroviàries, PEIN, etc.), no inclouen ni es vinculen al 
municipi de La Seu, motiu pel qual no seran tinguts en consideració a la present 
memòria descriptiva. 
 
 
2.2.5. Un possible escenari de futur. 
 
Un cop vistes les figures de planejament anteriors, dins del marc pirinenc és evident 
que destaca La Seu d’Urgell com a ciutat polaritzadora de l’activitat en una àmplia àrea 
d’influència. Si s’acompleixen les previsions del planejament ja esmentades, es pot 
establir el següent escenari de futur: 
 
- En el marc de la integració europea, el Pirineu es configura com “la muntanya” de 
l’arc mediterrani europeu. Els Pirineus Centrals i Orientals han de ser la ròtula de 
l’euroregió que va des de Tolosa, al nord, fins a Barcelona, al sud-est. 
 
- El sistema urbà Valira-Alt Segre, que és l’àrea més poblada del Pirineu i que 
presumiblement es consolidarà com a tal mitjançant l’impuls econòmic i la millora de 
les comunicacions, jugarà un paper capdavanter respecte de la resta de la muntanya, 
tant al Pirineu espanyol com al francès. 
 
- El sistema urbà Valira-Alt Segre, ha de buscar, per a consolidar-se, la 
complementarietat de funcions entre Andorra, Puigcerdà i La Seu d’Urgell. 
 
- La Seu d’Urgell pot exercir el lideratge en la seva regió funcional i a tota la comarca, 
així com pot configurar-se com el centre principal articulador de la regió. 
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2.3. PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANISTIC LOCAL. 
 
El planejament urbanístic municipal té un pes específic molt significatiu en l’assoliment 
de la sostenibilitat integral del municipi. La concepció territorial i el plantejament envers 
el futur que es manifesten al planejament urbanístic tenen la seva plasmació més 
immediata en la figura del Pla General Urbanístic Municipal de La Seu. 
 
En aquest sentit, en el present document no es realitzarà una descripció detallada de 
l’actual POUM, ja que no és el seu objectiu, sinó que es centrarà a destacar aquells 
elements considerats com a significatius des del punt de vista de la visió sostenibilista 
del municipi. 
 
 
2.3.1 El Pla d’Ordenació Urbana Municipal de la Seu d’Urgell (POUM). 
Generalitats. 
 
Actualment La Seu disposa del POUM aprovat de forma definitiva per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida amb data de 10 de juliol de 2002. És per tant, un 
document recent en termes d’aplicació, ja que el seu abast temporal supera els 20 
anys. 
 
El Pla pretén desenvolupar una actualització d’ordenació integral del territori municipal, 
de manera que l’urbanisme plantejat es basi en principis de sostenibilitat i de qualitat 
ambiental i per tal que la qualitat territorial repercuteixi significativament en la qualitat 
de vida dels ciutadans, així com en el reforçament de l’equilibri social. 
 
Així mateix, el Pla, segons es declara a la seva memòria, es realitza des de la 
sensibilitat en la preocupació pel manteniment i desenvolupament dels valors del medi 
rural i de muntanya, així com en la consciència que les directrius del Planejament – a 
nivell global i local – han de basar-se en el concepte de desenvolupament integral de 
les aptituds de cada territori, front al factor de creixement com a únic i exclusiu motor 
de les dinàmiques urbanes.  
 
També es declara que les prioritats de planejament passen per una estructuració 
equilibrada entre el completament urbà i el desenvolupament de noves àrees 
residencials i d’activitat, tot integrant-se en un pol compacte, que evita la dispersió 
urbana, assegura la continuïtat del model existent i afavoreix un model d’integració 
dels nous creixements en el marge esquerre del riu Segre, delimitat per un gran cinyell 
verd que actua com articulador de la ciutat amb el territori. 
 
En línies generals, el model urbanístic que proposa el Pla apunta cap a la diversificació 
tant en les direccionalitats del nou desenvolupament com en les tipologies residencials 
i arquitectòniques a implementar en cada sector, tot proposant models mixtes tant pel 
que fa a les densitats com en relació als tipus de programa residencial (habitatges 
petits, habitatges mitjans i habitatges grans). El dimensionament del nou creixement es 
realitza en base a la dinàmica dels darrers anys i extrapolant-la als propers 
quadriennis. 
 
Altres objectius a assolir són el dimensionament de la demanda i l'oferta immobiliària, 
del parc de serveis terciaris i dels industrials tenint en compte l'estructura de nuclis 
consolidats i assentaments dispersos. En aquesta línia, es considera que, 
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prioritàriament, cal unir els nuclis urbans dispersos amb la ciutat a partir de sendes 
verdes, eixos de vianants i apropant l’estructura d’equipament i de serveis terciaris,  
sempre sense colmatar els intersticis actuals amb edificacions residencials continues. 
 
Finalment, quant a la distribució de la població urbana, es combinen tipologies que 
permetin formes residencials obertes a programes monoparentals, familiars reduïts i 
familiars extensius, així com es pretén afavorir la integració de models d'habitatge 
variat (habitatge protegit, preu taxat, renda lliure) segons proporcions de 25% 
d’habitatge de dimensions petites, 50% d’habitatge de dimensions regulars en base a 
90-110 m2 i un 25% d’habitatge més gran dels 120m2. 
 
 
2.3.2. Règim jurídic del sòl. 
 
Les superfícies planificades segons el règim de sòl incloses al POUM 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. De forma 
esquemàtica, la distribució es mostra a la figura següent: 
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Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
 
De forma breu, tot seguit se’n fa una descripció per a cada règim. 
 
a) Sòl urbà: 
 
El POUM consolida el sòl urbà existent i a més incorpora diferents àmbits com ara les  
edificacions annexes a la carretera de Castellciutat, que inclouen les construccions del 
Restaurant la Glorieta i l’habitatge plurifamiliar propietat d'Anna Obiols Carreño. La 
inclusió dins de sòl urbà d’aquestes construccions ve donada per ser edificacions 
consolidades, pròximes a nuclis de població i al voltant dels nous creixements 
dissenyats per aquest POUM. Aquestes construccions gaudeixen de les infrastructures 
bàsiques d’aigua, llum i clavegueram. 

SU: Sòl Urbà 
SUble: Sòl Urbanitzable 
SNU: Sòl No Urbanitzable 
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Altres elements destacables qualificats com a sòl urbà són: 
 
- La unitat d’actuació urbanística 7, al marge dret de la Carretera N-260 per sobre de la 
variant s’inclou com a sòl urbà per estar annexa al Barri del Poble Sec, tot afavorint la 
comunicació entre el Barri de Sant Antoni amb el Poble Sec i amb la ciutat de La Seu 
d’Urgell, així com fent un creixement al Barri del Poble Sec homogeni i continu. Aquest 
sector de creixement gaudeix actualment de totes les infrastructures bàsiques. 
 
- Les unitats d’actuació 5 i 6, ubicades al nucli de població de Castellciutat, donant així 
un creixement homogeni i creant alhora un model de nucli de població compacta. 
 
- La unitat d’actuació 18, ubicada al marge dret de la carretera N-145 en direcció cap a 
Andorra. La qualificació com a sòl urbà vé donada per proporcionar un creixement 
homogeni i continu a l'actual barri de la carretera d’Andorra, alhora que permet la 
connectivitat amb la trama viària bàsica municipal i gaudeix de totes les infrastructures 
bàsiques. 
 
- L’escorxador, per tractar-se d’unes edificacions que actualment donen continuïtat a 
zones terciàries, com són els micropolígons de Lleteries i la discoteca de la Murga.  
 
- La Cornisa de Migdia, vora al col·legi públic Mossèn Albert Vives, atesa la proximitat 
del sòl urbà actual i afavorint la reestructuració de la zona de ponent amb un nivell de 
consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica 
municipal. 
 
Des del punt de vista numèric, els plans previstos al programa d'actuació municipal 
urbà en el seu conjunt delimiten una superfície de sòl de 26,56 hectàrees que 
proporcionen un sòl públic de 13,82 hectàrees i un sostre edificable de 180.469 m². 
D’ells, 157.446 m² seran residencials (per a uns 1.250 habitatges) i 23.023 m² de 
sostre per a usos industrial i terciaris. 
 
Per altra banda, 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. 
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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.). 
 
Finalment, 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 
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. 
 
b)  Sòl urbanitzable: 
 
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 
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 
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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. 
 
Aquest últim vector aposta per l’alternativa viària d’obrir noves connexions amb l’altre 
marge del riu Valira i millorant les condicions d’accés des de Castellciutat, el polígon 
industrial i el sistema urbà-territorial de la direcció del Segre. El desenvolupament del 
sector i els seus aprofitaments previstos han de permetre l’articulació equilibrada del 
sòl riberenc al llarg del Valira per establir el conjunt de parcs lineals d’alt contingut 
mediambiental al llarg del riu. 
 
Quant a consideracions numèriques, els 9 sectors del sòl urbanitzable existents 
actualment al POUM totalitzen una superfície de 98,2 hectàrees que es distribueixen 
en sis sectors de sòl residencial, que comporten 343.428 m² de sòl privat amb 325.653 
m² de sostre (uns 2.500 habitatges); tres sectors d’ús terciari que comporten 28.121 m² 
de sòl privat amb 28.121 m² de sostre; i un sector d’ús industrial que comporta 123.021 
m² de sòl privat amb 105.446 m² de sostre. El desenvolupament d’aquests sectors 
determina unes cessions i inversions d’urbanització del sòl públic (viari, espais verds i 
equipaments). 
 
c) Sòl no urbanitzable: 
 
El Pla classifica així aquell sòl que considera no apte per a urbanitzar per raons 
d’incompatibilitat amb la seva transformació o bé per raó de la seva inadequació per al 
desenvolupament urbà. També tenen la condició de sòl no urbanitzable els terrenys 
reservats per a sistemes generals no inclosos al sòl urbà ni al sòl urbanitzable. 
 
Així, el 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. 
 
Els objectius declarats pel Pla en la regulació del sòl no urbanitzable són: 
a) Preservar i millorar les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals. 
 
b) Protegir els elements naturals més remarcables que defineixen la imatge del 
territori, tot preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics per tal d’assegurar el 
manteniment de l’estabilitat dels sistemes naturals. 
 
c) Prevenir els processos de degradació mediambiental que comporta la urbanització. 
 
d) Regular la implantació i el desenvolupament d'aquells usos i activitats que el Pla 
admet en cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que 
es pretén protegir, així com impedir la implantació d'aquells usos o activitats que siguin 
incompatibles amb la destinació definida pel Pla en aquests sòls. 
 
e) Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l'explotació agrícola, 
forestal o ramadera. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell 
 

 54 

 
f) Sistematitzar la localització d'activitats relacionades amb el lleure i la conservació del 
medi ambient i que siguin compatibles amb les funcions essencials del sòl no 
urbanitzable. 
 
g) Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les 
edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d'interès públic i social, i sobre 
aquelles destinades a l'execució i manteniment de les obres públiques, de manera que 
no trenquin l'equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable, així com, 
determinar els instruments i procediments adients en cada cas per a la seva 
autorització. 
 
Un aspecte molt important en la planificació del sòl no urbanitzable ve donat per la 
delimitació dels usos permesos i no permesos. Així, el POUM vigent realitza les 
següents distincions: 
 
Usos permesos: 
 

1. Explotacions agrícoles, ramaderes i forestals. 
2. Activitats relacionades amb el lleure i la conservació del medi ambient i que 

siguin compatibles amb les funcions essencials del sòl no urbanitzable. 
3. Habitatge rural, instal·lacions d'interès públic i social, i sobre aquelles 

destinades a l'execució i manteniment de les obres públiques, de manera que 
no trenquin l'equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable. 

 
Usos no permesos: 
 
Aquells usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida pel Pla 
General en aquests sòls. 
 
Inicialment, els usos permesos mostren un grau de restricció considerable, ja que es 
circumscriu a aquelles activitats pròpies de sòl no urbanitzable. Tanmateix, es troba a 
faltar una concreció major per als usos no permesos, que romanen en una restricció 
més vaga que pot estar subjecta a interpretacions variables en funció dels criteris 
urbanístics o de creixement que es puguin donar en el futur. 
 
Des d’aquesta perspectiva, i tal i com es concreta al Pla d’Acció, seria molt 
recomanable la realització d’un Pla Especial de Regulació de l’Ús del Sòl No 
urbanitzable (PERUSNU), que definís de forma acurada i concreta, els límits dels usos 
i de les superfícies subjectes a aquesta figura. S’ha d’afegir en aquest sentit que un 
PERUSNU mai pot entrar en contradicció amb un POUM aprovat, com és el cas de La 
Seu, sinó que té com a objectiu aprofundir les regulacions que al dit POUM romanen 
més o menys especificades. 
 
 
2.3.3. Els sistemes d’espais lliures. 
 
Un dels elements claus en una bona planificació territorial és l’adequada disposició 
d’espais lliures al municipi sempre que la realitat del municipi ho permeti. En aquest 
sentit, el Pla aposta per la implementació d’un sistema d’espais lliures integrats de 
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ciutat i territori, articulats amb sendes i eixos cívics que connecten els principals 
equipaments existents i els previstos de nova creació. En destaquen els següents: 
 
a) L’establiment d’una senda verda en forma d’anell, denominada cinyell verd, que 
aposta per una integració perimetral de la ciutat com a transició de l’espai lliure natural 
i la ciutat edificada. 
 
b) Establiment d’espais lineals entesos com a espais integrats dins la ciutat i articulant 
eixos cívics. Aquests eixos cívics determinen, a més a més, una malla de carrers que 
permeten posar en relació de continuïtat l’estructura de parcs i zones verdes (la funció 
dels principal quals és la de descans i esbarjo) amb el Centre Històric de La Seu 
d’Urgell i amb els espais d’interès natural del territori. 
 
Entre d’altres, els espais lliures d’un territori han d’assegurar el manteniment i la 
potenciació de les seves funcions productives, ecològiques i socials. A més, han de 
tenir en compte no tan sols el manteniment o la millora de l’estructura productiva, sinó 
també tots els intangibles que van associats. Aquest fet implica un tractament 
respectuós amb el medi de l’espai rural que tingui en compte la importància d’una 
gestió correcta dels residus agrícoles i ramaders, de la conservació dels marges dels 
conreus, els canals de rec i la vegetació dels barrancs, del manteniment de les 
condicions que determinen un especial interès natural a determinats espais i de la 
protecció del sòl com a recurs bàsic per al manteniment de la resta de les funcions 
evitant la proliferació d’edificacions disperses.  
 
Des d’aquesta perspectiva, les funcions ecològiques i socials de La Seu s’aglutinen al 
voltant de diversos espais singulars, sobre els quals s’han de potenciar aquestes 
funcions esmentades. Alguns dels més destacables són: 
 
1) Els Parcs dels Turons i vessants dels turons, com a elements i espais lliures 
integrats a la ciutat tant visualment com física. 
 
2) Els rius Valira i Segre. Per a la potenciació de les qualitats naturals, la concentració 
de valors ecològics, simbòlics, paisatgístics i vertebradors del territori, el tractament 
dels rius Valira i Segre ha de ser exemplar. És fonamental, doncs, la preservació i 
millora de la vegetació de ribera, la integració de les activitats d’ús públic amb la 
conservació i millora de la qualitat de l’aigua i els ambients aquàtics. 
 
3) El parc dels rius (Tolla del Bressol) i el parc del mesclant de les aigües, com a grans 
espais que, a més de crear grans àrees verdes per les noves zones residencials, 
ajuden a la preservació i millora de la ribera del riu mantenint els corredors biològics 
existents. 
 
Finalment, la següent figura mostra la distribució dels sistemes d’espais lliures segons 
l’actual POUM. 
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Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
 
2.3.4. Tipus de transport i model de viari que fomenta i repercussions 
sobre l’ús de recursos energètics. 
 
Un aspecte molt important a la planificació local és el model de mobilitat que 
desenvolupa. En el cas de la Seu, el POUM dissenya una xarxa viària mitjançant un 
sistema interrelacionat i jeràrquic d’elements de la vialitat que van des dels carrers de 
distribució a l’habitatge i a les funcions productives fins a la malla de vialitat territorial 
supramunicipal. Els accessos a la ciutat es plantegen com a portes que estiren la seva 
imatge en un nou punt més allargat sobre el territori, de manera que les variants  (tant 
l’actual com la prevista en el pla vigent i que es proposa ubicar amb un nivell de major 
integració i precisió topogràfica sobre el territori) no minvin la centralitat de La Seu 
d’Urgell i la captació de fluxos interurbans i de llarg recorregut. 
 
En aquest sentit, l’estructura del Pla és raonablement integradora dels valors i aptituds 
del paisatge rural i de l’espai urbà sense discontinuïtats, ja que estableix mecanismes 
de reforçament de la vinculació peatonal camp-ciutat. Altres elements com la definició 
d'una estratègia d'accessibilitat d’espais de vianants i eixos cívics o la previsió de la 
localització d’aparcaments integrats en la xarxa viària i de aparcaments i garatges en 
bosses integrades a la trama urbana, permeten afirmar que estan destinades a 
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consolidar el model cívic de La Seu d’Urgell com a ciutat transitable amb una escala 
urbana peatonal sense distàncies grans per la vianant. 
 
Algunes de les propostes incloses al Pla General quant a desenvolupament viari són: 
 
a) Reforçar les quatre entrades històriques a la ciutat. 
 
Això es vol aconseguir mitjançant els nous models de creixement ubicats a les quatre 
entrades històriques de la ciutat: el camí Ral de Cerdanya amb els sectors terciaris i 
residencials de Llevant, la carretera N-145 amb U.A.17 i el sector residencial de l’antic 
càmping d’en Valira, la carretera N-260 sota Castellciutat, amb la incorporació de sòl 
residencial U.A.5 i el sector terciari del nou polígon industrial i, finalment, l’accés pel 
camí vell d’Arfa. Aquests nous accessos volen donar una nova imatge de ciutat i oferir 
una nova façana amb un nou caràcter a les quatre entrades històriques de la ciutat. 
 
b) Preveure dos nous accessos a La Seu d'Urgell i a Castellciutat. 
 
Un nou accés des de la carretera N-260, accedint-hi al polígon Industrial i mitjançant 
un túnel arribar al riu Valira. A través del nou pont del Valira, donar un nou accés pel 
nou sector de ponent i alhora alliberar i descarregar l’Avinguda Salòria del continu 
trànsit rodat. 
 
Un nou accés des de l’N-260 i travessant la Finca de Cal Tonipal s’arribarà al pont de 
Casteciutat desembocant al carrer Sant Ermengol, mitjançant un nou pont i donant 
també accés als nous creixements de ponent. 
 
Castellciutat es beneficiarà d’aquesta entrada a la ciutat per ponent, ja que li permetrà 
un nou accés per llevant. Aquest nou accés ajudarà al poble de Castellciutat a tenir 
una arribada pèls dos costats, cosa que fins ara era pràcticament impensable a causa 
de la topografia accidentada en què es recolza. Castellciutat també gaudirà d’un nou 
accés directe des de la carretera N-260 ajudant a obtenir una entrada no tant forçada 
com la que patia actualment. 
 
c) La nova variant de l’N-260. 
 
Una nova variant que endegarà des de la carretera N-260 front la zona verda del 
polígon industrial mitjançant un nou giratori i que desembocarà a la carretera N-145, tal 
com feia la proposta del Ministeri de Foment. Aquest traçat té un caràcter de 
provisionalitat fins que es replantegi definitivament la seva ubicació i seria necessari un 
estudi seriòs per evitar talussos, i obres ambientalment inacceptables. Cal fer esment 
que això aportarà a l’antic traçat que desembocava fins l’entrada de la Seu d’Urgell un 
caràcter més propi d’una avinguda i sense tanta càrrega de vehicles, fet que permetrà 
accessos molt més tranquils a les activitats terciàries vigents. 
 
d) La xarxa viària interna de la ciutat. 
 
Sobre la mobilitat de la població, es proposa augmentar la qualitat del carrer en 
general. S’aposta per un increment dels traçats amb caràcter d'eixos cívics i itineraris 
marcadament peatonals, així com la introducció del carril bici en compatibilitat amb les 
seccions viàries generals, atès que no es considera necessària la seva segregació en 
relació a les característiques del parc mòbil de la ciutat. Actualment ja hi ha alguns 
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traçats que tenen un caràcter idoni per aquest mitjà (Parc del Segre, vores del riu 
Segre i alguns camins del terme).  
 
Es proposa també millorar l’accessibilitat del sector ponent de la Seu d'Urgell, atès que 
actualment només és factible a través de l'Eixample i carregant els eixos de l'Avinguda 
Salòria i Passeig del Parc. Aquesta nova connexió es representa amb alternatives que 
es desllindaran en el procés de redacció definitiva del pla en funció de l’anàlisi cost-
benefici i de la major creació de sinèrgies urbanístiques. 
 
Quant al destí dels fluxos de treball, no és competència del pla determinar el control o 
la gestió dels mitjans de transports a emprar; tanmateix es proposa l’estudi i la 
programació a mig termini d’un sistema de transport urbà que relligui les zones 
residencials i nuclis de La Seu amb el polígon industrial i els altres emplaçaments 
d’equipaments supramunicipals. 
 
Altres elements destacables són l’aposta de fer front a l’articulació urbana de vies i 
carrers mitjançant el lligam del barri nord amb un nou vial que connecti amb la ciutat. 
També es pretén donar caràcter d’eix de qualificació urbana diversos vials, com per 
exemple: 
 
- L’Avinguda de Cerdanya amb el nou traçat i les noves incorporacions dissenyades 
pel Pla destinades a sòl residencial potenciant un nou caràcter d’accés a la ciutat. 
 
- Les Avingudes Valls del Valira i Guillem Graell com a vies amb caràcter de pas i amb 
funcions de carreteres generals de l’estat i diversitat d’usos. És voluntat d’aquest Pla 
donar un nou caràcter d’avinguda arbrada i regular la diversitat d’usos donant una 
imatge més integrada de ciutat. 
 
- El Passeig del Parc com a prolongació del Passeig del Parc des del Segre al Valira 
donant un caràcter d’integració dels espais naturals del riu a la ciutat. 
 
- El Passeig del riu lliure d’edificacions residencials com a trajecte mixt de ronda 
urbana i de camí peatonal per a llargs recorreguts a peu amb vistes a la ciutat. 
 
e) La xarxa viària dels camins rurals. 
 
S’entén com a xarxa viària de camins rurals el sistema radial de vies que antigament 
comunicaven La Seu d’Urgell amb altres nuclis de la comarca i que avui en dia 
adquireixen una funció de connexió entre les petites estabulacions, masies i habitatges 
rurals. 
 
Molts aquests camins han desaparegut o han quedat tallats a conseqüència 
d’apropiacions indegudes per part de propietats particulars al pas per dins de la seva 
finca i prohibint el pas als vianants. També per causa de la manca d’ús, ja sigui pel 
despoblament dels petits nuclis o per l’existència de vies paral·leles. 
Aquests camins demanen una atenció i una protecció especial pel seu valor tant 
morfològic i topogràfic com paisatgístic i històric. Però aquests camins estan lligats 
amb diferents nuclis d’altres termes municipals. És evident, doncs, que aquest tipus de 
protecció ha d’ésser amb la globalitat de termes que conformen la comarca de l’Alt 
Urgell. En aquest sentit, el POUM no és l’eina més escaient per a aconseguir-ho. 
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Si bé el planejament vigent fa un esment especial a la protecció dels camins, aquesta 
només es limita a l’especificació del seu manteniment d’amplades i a la prohibició 
d’obertura de nous sense prèvia autorització administrativa. Tal i com succeeix amb la 
definició dels usos del sòl no urbanitzable, manca una regulació més concreta i 
detallada destinada exclusivament a la protecció urbanística d’aquests elements vials 
tant importants. No hi ha, per exemple, cap actuació prevista per a una imbricació 
integral dels camins rurals amb els vials peatonals d’accés al municipi, ja que la millor 
forma de protegir-los és fent-los servir de forma regulada. Novament, la figura del 
PERUSNU podria donar resposta a aquest requeriment. 
 
Consideracions finals quant a mobilitat al planejament local. 
 
Com a consideracions finals, s’ha de dir que, efectivament, el planejament vigent a la 
Seu incorpora elements ambientals en els seus criteris d’actuació (vegeu 
anteriorment), 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. 
 
Certament aquesta tasca ha d’incorporar altres administracions i s’ha de consensuar 
amb els agents socials i econòmics, però això no treu que una aposta forta des del 
planejament local esdevé un potent motor de canvi a llarg termini. 
 
Un altre aspecte destacable ve donat pel fet que, 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. 
 
Finalment, i com ja s’ha dit, 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.  
 
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. 
 
 
2.3.5. La situació de l’habitatge. 
 
Atès que es tracta d’una problemàtica generalitzada a Catalunya, arribats a aquest 
punt s’ha de fer un incís relatiu a la situació de l’habitatge a la Seu. 
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Per una banda destaca el fet de 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. 
 
Per altra banda, i amb l’objectiu d’equilibrar els col·lectius socials, manca una política 
d’habitatge públic (amb una mitjana actual 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”. 
 
 
2.3.6. La Protecció del Patrimoni. 
 
El Pla General integra urbanísticament els valors del patrimoni cultural dels elements 
d’interès arqueològic, d’interès historicoartístic i arquitectònic, del paisatge urbà i del 
medi ambient per la seva conservació i revalorització, en relació a l’ordenació territorial 
i urbana.  
 
Concretament es declara la voluntat del Pla de fer incidència en el valor arqueològic 
dels elements existents a la Seu d’Urgell, així com de donar instruments necessaris 
per la protecció, conservació, investigació i gestió d’aquest patrimoni mitjançant les 
bases d’un pre-catàleg per a la creació d’una Carta Arqueològica que ha de definir 
amb rigor les accions de protecció que vetllin per la conservació d’aquest patrimoni.  
 
El Pla General realitza especifica la relació de bens, àmbits, àrees de protecció i altres 
elements del patrimoni històric, artístic i arquitectònic que s’han de preservar, però es 
limita al pre-catàleg esmentat, sense que s’hagi materialitzat encara el Pa Especial 
que ha de regular-los. En total es detallen més de 70 elements diferents. 
 
2.3.7. 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 són les següents: 
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a) Sobre la qualitat atmosfèrica està previst establir i desenvolupar programes i 
mesures correctores necessàries per millorar la qualitat de l’aire i aconseguir la 
disminució de les emissions de CO2 i altres gasos hivernacle. Es considera necessària 
la disminució del trànsit de vehicles per la ciutat, així com el desenvolupament i 
potenciació de vehicles de transport no contaminants, tot i que no es detalla la forma ni 
la previsió del temps per a portar-ho a terme 
 
b) Sobre la protecció dels hàbitats naturals, la biodiversitat i els elements naturals 
singulars es declara que es prendran les mesures correctores de protecció dels espais 
naturals del municipi que actualment els degraden o que condicionen la seva 
supervivència i es definiran criteris que afavoreixin la conservació dels habitats 
naturals d’espècies de la fauna i flora salvatge. Tampoc no s’entra en detall sobre la 
forma en què es portarà a terme. 
 
c) Sobre l’eficiència de l’ús energètic en la realització d’obres municipals, es tindrà en 
compte l’aplicació de sistemes constructius, instal·lacions i tecnologies que permetin 
l’estalvi energètic i l’aplicació d’energies renovables. No s’especifica com. 
 
d) Sobre la protecció davant dels sorolls i vibracions, es regularà mitjançant ordenança 
els nivells màxims d'emissió de les instal·lacions, aparells, construccions, obres, 
activitats, actes i comportaments que produeixin sorolls i vibracions que puguin 
suposar molèsties a les persones, puguin afectar la seva salut o que modifiquin l’estat 
natural de l’ambient. Aquesta ordenança encara està pendent de realització. 
 
e) Sobre la gestió de residus s’aplicaran mesures per estabilitzar o disminuir la 
quantitat de residus generats a la ciutat, amb la potenciació de la recuperació, la 
reutilització, el reciclatge i la valorització dels materials i com a mínim del 50% del 
paper, del vidre i dels plàstics dels residus sòlids urbans i assegurar l'eliminació segura 
dels residus que no puguin reciclar-se, i l'eliminació de l'ús de substàncies que no es 
puguin recuperar ni eliminar de forma segura (PVC, substàncies organoclorades…). 
Aquests objectius ja han estat assolits en la seva pràctica totalitat a data de redacció 
de la present memòria. 
 
f) Sobre els corredors ecològics com a passadissos a través dels quals es canalitzen 
preferentment els fluxos de desplaçament dels éssers vius, on les espècies es poden 
dispersar i recolonitzar hàbitats en cas que una pertorbació provoqui una extinció local. 
En aquest cas només s’esmenten com a realitat implícitament present al municipi, però 
sense més detall. 
 
g) Sobre les àrees denominades a la memòria com a “d’intervenció ambiental” en tant 
que àrees del territori que, per la situació de degradació ambiental en què es troben,  
per la seva potencialitat ecològica o per la seva inestabilitat geològica, precisen 
d’actuacions concretes per a la seva regeneració. La recuperació d’aquestes àrees per 
a funcions productives, ecològiques o lúdiques requereix actuacions de moviment de 
terres, neteja de residus, regeneració edàfica, restauració vegetal, adequació a usos 
socials, etc. En aquest cas el POUM si concreta de quines àrees es tracta. Són àrees 
d’intervenció mediambiental les zones afectades per activitats extractives que estan en 
situació d’activitat finalitzada: La Cantera Solà, la Gravera Domenjó i la Gravera sota la 
Torre de Solsona, i les àrees de terrenys geològicament inestables com els terrenys 
situats a la Costa del Seminari i sota el Pla de les Forques. 
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Tal i com es detalla als punts desenvolupats tot seguit, 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. 
2.3.8. Grau de desplegament i desenvolupament del POUM de La Seu. 
 
Tot seguit es dóna una visió resumida de l’estat de desenvolupament del POUM de la 
Seu. 
 
a) El sòl urbà. 
 
Hi ha dues tres figures de planejament que permeten conèixer el grau de 
desplegament del sòl urbà, els PERI,  els PEMU i les unitats d’actuació, destinats a 
reformes i millores del sòl urbà ja existent al municipi. Es mostren en aquest mateix 
ordre. 
 
El planejament especifica 6 plans de especials de reforma interior (PERI) previstos. 
Les dades sobre el seu estat es detallen tot seguit. 
 

PERI Sector Superfície Aprofitament 
públic Aprofitament privat Estat 

1 BÒBILA 12.090 m2 55% 45% TERCIARI-
LOGÍSTIC 

Per 
desenvolupar 

2 CARRER DE RONDA 22.239 m2 55% 45% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

3 AV. DE LES VALLS 
D’ANDORRA 52.641 m2 50% 50% RESIDENCIAL Per 

desenvolupar 

4 GUÀRDIA CIVIL 5.733 m2 40% 60% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

5 AV. GUILLEM GRAELL 3.013 m2 40% 60% RESIDENCIAL APROVAT 

6 CÀMPING VALIRA 27.445 m2 55% 20% RESIDENCIAL i  
25% TERCIARI 

Per 
desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
El PERI núm. 5, al sector de l’Av. Guillem Graell, amb una superfície de 3.013 m2, és 
l’únic actualment aprovat, i suposa un 2,1% del total previst al Pla General. 
 
Pel que fa als Plans Especials de Millora Urbana (PEMU), la situació es mostra a la 
taula següent: 
 
 
 

PEMU Sector Superfície Aprofitament 
públic Aprofitament privat Estat 

1 SEMINARI 5.031 m2 32,96 % 33,71% RESIDENCIAL 
33,33% EQUIPAMENT PRIVAT 

Per 
desenvolupar 

2 ESCORXADOR 10.260 m2 Per determinar Per determinar Per 
desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Com es pot veure, no s’ha desenvolupat encara cap PEMU. 
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Finalment, quant a les unitats d’actuació, el planejament en defineix un total de 17, 
l’estat de les quals es mostra a la taula següent: 
 

UA Sector Superfície Aprofitament 
públic Aprofitament privat Estat 

1 C/ Llorenç Tomàs i costa - 
C/ Mare Janer 5.109 m2 57,55% 42,45% RESIDENCIAL EXECUTAT 

2 C/ Mare Janer - Av. Salòria 
- C/ Josep Zulueta 10.286 m2 58,91% 41,09% RESIDENCIAL EXECUTAT 

3 Serrat de la capella 11.670 m2 41,21% 58,79% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

4 Hotel la seu 5.160 m2 44,90% 55,10% TERCIARI Per 
desenvolupar 

5 Camí del pou 12.195 m2 67,18% 32,82% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

6 Camí de Sant Sebastià 5.478 m2 44,40% 55,60% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

7 Poble Sec 7.854 m2 62,69% 37,31% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

8 Carrer Regència 764 m2 0% 100% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

9 Carrer de les Aigües 4,137m2 24,41% 75,59% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

10 Lleteries 14.045 m2 69,31% 30,69% INDUSTRIAL Per 
desenvolupar 

11 Cooperativa del camp 2.707 m2 59,44% 40,56% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

12 Av. Salòria - C/ Regència 
d’Urgell 1.532 m2 64,69% 35,31% RESIDENCIAL EXECUTAT 

13 C/ de St. Ermengol - C/ del 
Comtat d’Urgell 772 m2 62,44% 37,56% RESIDENCIAL Per 

desenvolupar 

14 Camí Ral 33.485 m2 62,36% 37,64% RESIDENCIAL EXECUTAT 

15 Carrer Setúria 1.580 m2 19,49% 80,51% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

16 C/ Joan Baptista de la 
Salle - C/ de l’Orri 1.355 m2 68,93% 31,07% RESIDENCIAL Per 

desenvolupar 

17 Carrer Circumval·lació 9.046 m2 38,69% 61,31% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
En aquest cas, les unitats executades són 4 (UA-1, UA-2, UA-12, UA-14) amb una 
superfície total de 50.412 m2, que corresponen al 39% de les Unitats d’Actuació del 
planejament de La Seu. 
 
En definitiva, de les tres figures anteriors es desprèn que un 16% del total del sòl urbà 
subjecte a diverses figures de planejament ja es troba executat o en fase d’execució.  
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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. 
 
 
 
 
b) El Sòl Urbanitzable. 
 
De manera similar a com s’ha exposat per al sòl urbà, l’estat desenvolupament del sòl 
urbanitzable a la Seu es detalla a la taula següent. El POUM defineix 9 sectors de sòl 
considerat com a urbanitzable delimitat (SUD). 
 
 

SUD Sector Superfície Aprofitament 
públic Aprofitament privat Estat 

1 LES MORERES 27.346 m2 55% 45% TERCIARI Per 
desenvolupar 

2 L’ ALLAU DEL 
SAGRISTÀ 35.146 m2 55% 45% TERCIARI Per 

desenvolupar 

3 LLEVANT A 39.976 m2 55% 45% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

4 LLEVANT B 50.625 m2 55% 45% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

5 LA CAPELLA 94.425 m2 55% 45% RESIDENCIAL Pendent Apro-
vació Inicial 

6 L’ ALLAU DE 
BENABARRE 175.744 m2 30% 65% INDUSTRIAL 

5% TERCIARI 
Pendent Apro-

vació Inicial 

7 HORTA DEL VALIRA 407.481 m2 60% 40% RESIDENCIAL Pendent Apro-
vació Inicial 

8 CAL PREGADA 52.546 m2 55% 45% RESIDENCIAL Per 
desenvolupar 

9 CAL TONIPAL 98.038 m2 25% 75% TERCIARI Per 
desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
Segons dades de l’Ajuntament, 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. El Sector de l’ Horta del Valira està previst que 
s’executi en dues fases.  
 
Amb aquestes dades, 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 
és de 20 anys, es pot concloure que, de seguir aquest ritme, el sòl urbanitzable es 
consumirà en menys d’una dècada (8,6) anys. 
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c) Sòl no urbanitzable. 
 
Quant al planejament del sòl no urbanitzable, l’actual planejament esmenta que s’han 
de desenvolupar tres plans especials per a altres tants sectors. Concretament: 
 

Pla Especial Superfície Objectius declarats Estat 

PLA DE LES 
FORQUES 600.000 m2 

a. Millorar les condicions ecològiques de 
l’espai. 
 
b. Millorar l’accés a la plataforma 
superior d’equipament. 
 
c. Proposar les condicions de 
transformació de les instal·lacions 
existents per acollir activitats 
d’interpretació del territori i educació 
ambiental. 
 
d. Assenyalar l’àmbit de terrenys 
geològicament inestables. 

Per 
desenvolupar 

MILLORA RURAL, 
PROMOCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 
AGRÍCOLA 

6.720.000 m2 

a. Garantir l'estabilitat agrícola i la seva 
continuïtat a través de la promoció i el 
desenvolupament sostenible de les 
explotacions agràries, preservant aquest 
sector de la seva incorporació al procés 
urbà. 
 
b. Establir mecanismes per 
compatibilitzar l’activitat agrícola i la 
conservació del medi. 
 
c. Potenciar el turisme rural. 
 
d. Promoure la implantació d'aquells 
elements i infrastructures essencials per 
al desenvolupament i la millora 
tecnològica de les explotacions 
agrícoles. 
 
e. Ordenar la xarxa viària rural, establint-
ne la jerarquia, amplades, traçat, 
tractament, caràcter i ús que corres-
pongui per tal de donar servei a 
l'activitat agrícola que s'hi desenvolupa i 
relacionar-la amb la ciutat i els seus 
usuaris 
 
f. Efectuar el catàleg de masies o cases 
rurals que calgui recuperar o preservar 
per raons històriques, arquitectòniques o 
paisatgístiques. 

Per 
desenvolupar 

ÀREA DEL 
CEMENTIRI 38.898 m2 

a. Determinar les necessitats en relació 
al servei de cementiri. 
 
b. Ordenar les instal·lacions necessàries 
segons la legislació vigent. 
 
c. Preveure les millores necessàries 
d’accés a l’equipament. 

Per 
desenvolupar 

Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
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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 
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. 
 
d) Sistemes generals. 
 
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 

 
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. 
 
 
2.3.9. Altres consideracions sobre el Planejament Local. 
 
Per acabar l’apartat corresponent a la planificació urbanística local, cal fer dos 
esments addicionals. El primer d’ells és que la Seu no disposa actualment d’una 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. 
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El segon punt és el relatiu a la important incidència del planejament urbanístic sobre 
punts concrets del municipi. Així, 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 tant aviat com fos possible mitjançant el desenvolupament del 
planejament derivat considerat més escaient. 
  
Per altra banda, 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. 
 
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.  
 
Finalment, s’ha de fer un esment especial quant a l’aplicació de criteris sostenibilistes 
aplicats a la planificació urbanística. Actualment, aquestes criteris són mínims a l’hora 
de la seva implementació des dels serveis tècnics de l’Ajuntament. Si bé ara per ara és 
d’aplicació el nou reglament constructiu que va entrar en vigor l’any 2006 (que 
incorpora tot un seguit d’aquests criteris esmentats), seria recomanable que els 
mateixos serveis tècnics que han de vetllar per la seva aplicació a la totalitat dels 
projectes presentats per part dels promotors actius al municipi donessin un pas més 
enllà en el seu zel professional i potenciessin una actuació més substancial en aquest 
aspecte. Aquesta actuació es podria fer extensiva a la planificació tant a llarg com a 
mig termini, ja sigui mitjançant l’execució d’actuacions ja programades com de les 
encara pendents de portar a terme.  
 
 
2.4. RECOMANACIONS DE PLANEJAMENT VINCULAT A LA REALITAT 
AMBIENTAL DE LA SEU. 
 
Com a conclusió d’aquest apartat, tot seguit es realitza un seguit de recomanacions 
dirigides a potenciar o reforçar els plantejaments ambientals i sostenibilistes, així com 
donar una valoració global del planejament urbanístic municipal vigent. 
 
En línies generals, es pot afirmar el POUM de la Seu inclou la totalitat dels elements 
necessaris per a ser considerat com a un planejament respectuós amb l’entorn natural 
i amb criteris de sostenibilitat, però amb una ambició moderada quant als objectius 
concrets a assolir, sovint limitant-se a realitzar declaracions d’intencions. Certament 
s’ha de dir que un planejament general no està obligat a especificar el conjunt 
d’actuacions detallades, però destaca el fet que sí en concreta algunes que, clarament, 
li van resultar prioritàries al legislador, mentre que, a criteri de l’equip auditor, en 
mancarien d’altres. 
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2.4.1. Recomanacions de caire normatiu. 
 
És fonamental disposar d’una bateria d’ordenances municipals que permetin establir el 
marc d’actuació ambiental d’abast local, ja que l’Ajuntament és l’administració més 
immediata de gestió del territori. 
 
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: 
 
� 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). 
 
S’ha de dir en aquest sentit que la inexistència d’aquestes ordenances no significa 
l’absència de normativa aplicable. Existeix normativa d’àmbits català i estatal que 
regula tots aquests aspectes. Tanmateix, s’ha de considerar com a prioritari el 
desenvolupament de normativa d’abast local. 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. 
 
Paral·lelament, cal un esment especial per a l’ordenança municipal reguladora de la 
gestió de residus. Tot i que la Seu no en disposa, els èxits assolits en aquest àmbit al 
municipi són molt notables. Això indicaria inicialment que no cal una normativa 
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específica quan les coses funcionen bé, però cal tenir present que la disponibilitat d’un 
suport normatiu garanteix l’obligació del seu compliment independentment de les 
coniuntures polítiques i socials. Per altra banda també hi ha un argument més cívic en 
el sentit que els ciutadans han de poder veure que el seu Ajuntament incorpora al seu 
ordenament el marc d’actuació al qual s’han de circumscriure tots aquells que viuen i 
resideixen a la Seu. 
 
2.4.2. Recomanacions per a la planificació. 
 
Les recomanacions de planificació es troben principalment circumscrites en el sòl no 
urbanitzable. Això és així perquè és en aquest tipus de sòl on més incidència 
ambiental tenen les actuacions humanes. Atès que el planejament vigent ja estableix 
les directrius de creixement urbà per a, com a mínim, la propera dècada a la Seu, no 
existeix gaire marge d’actuació quant al sòl urbà i urbanitzable es refereix.  
 
Dit això, seguidament es presenten les recomanacions de planificació de l’equip 
auditor per a cada règim de sòl. 
 
a) Sòl urbà. 
 
Com s’ha esmentat, no hi ha gaire marge d’actuació en aquest sòl, ja que es troba 
molt concretat en forma de diverses figures urbanístiques (vegeu més amunt). En tot 
cas, les recomanacions van dirigides a l’execució d’aquestes figures, fent servir 
aquests criteris. 
 

 Afavorir la cohesió social i evitar la segregació de les àrees urbanes. 
La  cohesió social és un dels pilars de  la sostenibilitat. Les diferències de 
renda acusades entre parts del territori i la segregació espacial pot derivar en la 
fragmentació de les trames urbanes. 

 
 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic i urbanísticament integrada. 

Evitar formes d’ implantació , tant d’ àrees residencials com d’ activitat, segons 
criteris d’accessibilitat, de propietat del sòl o d’ oportunitat. 

 
 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i 

racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris. 
Convivència d’activitats industrials, terciàries i habitatge i limitar la implantació 
de polígons industrials o terciaris a aquells que tinguin un interès territorial 
estratègic. 

 
b) Sòl urbanitzable. 
 
En aquest cas, a més de reiterar les criteris detallats a dalt, s’ha de fer un esment 
especial en la velocitat de consum del sòl urbanitzable. Tal i com s’ha analitzat al punt 
corresponent d’aquest apartat, la Seu ja té aprovats projectes per al desenvolupament 
del 41% del total de sòl disponible per a urbanitzar, i això a només 4 anys de 
l’aprovació del seu planejament. Sens dubte és una dada a tenir en compte de cara a 
futures aprovacions, ja que si es consumeix ràpidament tot aquest sòl, caldrà una 
revisió del planejament en un termini molt inferior al previst de durada actual (20 anys). 
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c) Sòl no urbanitzable. 
 
És aquí on més marge de maniobra disposa l’Ajuntament i a on més incidència 
territorial ambiental es pot posar de manifest. 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. 

 
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: 
 
Pla especial de les zones de forests. 
 
Estaria destinat a regular els aprofitaments i les activitats portades a terme en les 
importants masses forestals existents a la Seu. Aquest Pla podria solapar-se 
parcialment amb els de les Forques, el de Millora Rural i el del parc de la serra de 
Castellciutat, ja que inclouen masses de forests en la seva planificació. Caldria, per 
tant, assolir un grau de coordinació de criteris molt important en aquest sentit. 
 
Pla especial dels recs tradicionals. 
 
Aniria destinat a protegir i garantir la no alteració dels entorns dels recs que naixen o 
circulen dins del terme municipal. Aquesta protecció vindria donada per la creació 
d’una malla integral de tots els cursos d’aigua de reg actualment en servei. La seva 
principal dificultat rau en el caràcter supramunicipal del recorregut de la major part 
d’aquests recs. Aquest pla especial, doncs, només es limitaria a garantir la protecció 
dels trams a dins del terme municipal. 
 
Un esment especial es pot fer dels camins rurals. Aquest actiu tant important des del 
punt de vista del patrimoni territorial de la Seu ja es troba inicialment inclòs al pla 
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especial de millora rural, però inclòs exclusivament al seu àmbit territorial. No inclou, 
doncs, tots aquells recorreguts de camins que es troben fora de la zona agrícola a la 
qual es circumscriu. Si bé inicialment es podria recomanar el desenvolupament d’un 
pla especial destinat només a aquesta porció de camins exclosa, es donaria una 
duplicitat de figures de urbanístiques que no és recomanable. Des d’aquesta 
perspectiva es recomana ampliar l’abast de l’esmentat pla especial de millora rural o 
bé segregar-ne les competències de camins per crear una nou pla específicament 
destinat a tots ells. Qualsevol de les dues opcions no s troba exempta de dificultats en 
la seva execució a causa de la necessària compaginació de criteris i objectius a 
assolir. 
Amb l’objectiu d’evitar aquestes situacions de solapaments entre figures de 
planejament, la segona opció presentada com a proposta de planejament per al sòl no 
urbanitzable és el desenvolupament d’un PERUSNUS, 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 PERUSNUS. El 
principal avantatge d’aquesta opció és la clara estructuració única de la planificació; la 
contrapartida ve donada per la seva gran complexitat. 
 
De forma breu, un PERUSNU consisteix en la definició, parcel·la a parcel·la, dels usos 
admesos i no admesos al sòl no urbanitzable. Això inclou des de les propietats 
agrícoles als trams de rec o torrents, passant pels boscos, fonts naturals, riberes, etc., 
que configuren el paisatge del municipi. Aquest grau de concreció es plasma 
mitjançant una cartografia a una escala molt gra, habitualment 1:1000, i  en tot cas no 
superior a 1:5000. El fet que estigui desenvolupada a l’escala de parcel·les particulars 
també proporciona l’avantatge addicional que evita possibles solapaments sobre una 
mateixa propietat procedents de dos o més figures de planejament diferents. 
 
És, per tant, decisió del consistori prendre la decisió final sobre el tipus de planejament 
que consideri més adequat per a la seva realitat i capacitat tècniques. 
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3. MEDI ATMOSFÈRIC. 
 
3.1. INTRODUCCIÓ. 
 
La qualitat de l’aire és sens dubte un dels principals problemes del medi ambient a 
escala mundial i, sovint, també ho és a escala regional i/o local. Tanmateix, llevat 
d’aquells episodis aguts de contaminació en què les persones detecten els efectes 
pernicioses en llur salut (mal de cap, irritacions, etc.), la contaminació atmosfèrica és 
sovint oblidada per les prioritats i percepcions de la societat.  
 
La gravetat de la situació atmosfèrica mundial rau en el fet que l’increment de diòxid de 
carboni tingui un efecte en l’increment de les temperatures al planeta, efecte anomenat 
“hivernacle”. A escala local i regional, però, més enllà de l’efecte hivernacle, hi ha 
d’altres contaminants que poden esdevenir perniciosos per a la població, per als 
ecosistemes naturals i per a les construccions. Aquests contaminants tenen el seu 
origen bàsicament en les activitats següents: 
 

� Activitats mòbils de combustió de combustibles fòssils: cotxes, motos, 
autobusos, etc. 

� Activitats fixes que empren combustibles fòssils: calderes, forns, cuines, 
calefaccions, etc. 

� Activitats industrials: a més dels contaminants derivats d’emprar combustibles 
fòssils, emeten una multiplicitat de substàncies contaminants específiques de 
cada activitat (siderúrgia, incineració, centrals tèrmiques, etc.) 

� Activitats extractives (graveres, pedreres, etc.): poden emetre al medi 
atmosfèric gran quantitat de partícules de mida diferent i variada. 

� Activitats agro-ramaderes: per exemple la sega i recol·lecció de gramínies pot 
comportar l’alliberament al medi de quantitats ingents de partícules de mida 
variada. Les fermentacions de fems a gran escala també alliberen productes 
perniciosos com el metà. 

 
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. 
L’any 1992, el municipi rebé la visita durant un mes de l’estiu d’una Unitat Mòbil de la 
XVPCA. 
 
En els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori per a la contaminació 
atmosfèrica, la Seu i l’Alt Urgell apareixen en el volum 8, conjuntament amb d’altres 
comarques del Pirineu català. En aquest sentit, s’han de tenir present els dos 
conceptes que reflecteixen aquests mapes. 
 

� Vulnerabilitat: és l’indicador del risc d’exposició de la població i dels espais 
d’interès natural als contaminants atmosfèrics. Com més alt sigui el valor, més 
vulnerable resulta l’espai. 

 
� Capacitat: és el paràmetre que indica quines àrees del territori ofereixen 

condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La 
capacitat està relacionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb el 
poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea que s’estudia. Una alta 
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capacitat indicaria un bon poder de dispersió del medi i/o unes emissions 
mínimes. 

Dit això, els nivells de capacitat i vulnerabilitat corresponents a la Seu d’Urgell són: 
 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 
Partícules Alta Molt baixa 

SO2 Moderada Baixa 
NOx - - 
CO Alta Molt baixa 

Font: Dept. de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
3.2. EMISSIONS. 
 
3.2.1. Introducció. 
 
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.  
 
 
3.2.2. L’SCL Cadí. 
 
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 
dades i conclusions d’aquest informe es detallen tot seguit. 
 
Classificació de l’activitat: 
 
Segons el decret 322/87, l’activitat es troba classificada dins del grup C del Catàleg 
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) i en l’annex II.2 
segons la Llei 3/98 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
 
Descripció dels focus emissors: 
 

Focus  Núm. Llibre 
Registre Alçada (m) Diàmetre (m) Combustible 

emprat 

Caldera Geval 13379 30 260x170 Fueloil 

Caldera Súria 13380 25 200x130 Fueloil 

Nota: la caldera Súria només funciona en cas d’avaria de la Geval 
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Inspecció i Resultats: 
  
El dia 8 de març del 2001 es féu la inspecció dels gasos de combustió de la caldera 
Geval (no es féu de la Súria), concretament de CO, SO2, NOx i O2 segons la norma 
EPA CTM-030. el resultats obtinguts varen ser: 
 

Mostreig efectuat el 8/3/01 de 12:20 a 13:30 per uns gasos a 197’3ºC 
 i una xemeneia de diàmetre 260x170 cm 

Mesura Unitats Resultat Valor límit* 

Percentatge d’O2 % 4 

Percentatge de CO2 % 12’9 
 

Concentració de NOx mg/Nm3 458 No legislat 

Concentració de SO2 mg/Nm3 2842 4200 

Concentració de CO ppm 8 1445 

Nota: *El valor límit es basa en l’Annex IV del Decreto 833/1975 del 6 de febrer 
 
Conclusions:  
 

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. 
 
 
3.3. IMMISSIONS. 
 
3.3.1. Legislació aplicable. 
 
La legislació aplicable quant a immissions, que és d’obligat compliment, es presenta 
tot seguit: 
 

� Directiva 89/427/CEE de 21 de juny de 1989, que modifica la directiva 80/779/CEE; 
establint valors límit i valors guia de qualitat atmosfèrica per a partícules en 
suspensió i diòxid de sofre. 

� Reial Decret 1613/1985, d’ 1 d’agost que modifica el Decret 833/1975 i estableix 
noves normes de qualitat de l’aire pel que fa  referència a contaminació per 
partícules en suspensió. 

� Reial Decret 1321/92, de 30 d’octubre que modifica parcialment el RD 1613/1985, 
establint noves normes de qualitat de l’aire referents a contaminació per diòxid de 
sofre i partícules. 
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3.3.2. Campanya de mesura dels valors d’immissió de contaminants a 
La Seu (Estiu 1992). 
 
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. Les conclusions de l’informe que s’elaborà en aquells 
moments deien textualment:  
 

 
“Després de 25 dies de mesures dels contaminants més importants de l’aire al municipi de la 
Seu d’Urgell es pot concloure que els nivells de qualitat de l’aire estan molt per sota dels 
nivells màxims admissibles regulats per l’actual legislació. Els nivells d’immissió  tant dels 
contaminants gasosos (SO2, CO, NOx, O3 i H2S) com dels contaminants particulats (PST i 
Pb) han estat poc importants. De tota manera, s’ha observat que a partir del dia 28 d’agost 
els nivells de concentració de NO2, de CO i, en conseqüència d’O3, augmenten 
significativament, la qual cosa és deguda a la influència d’una major activitat urbana per 
causa de la celebració dels Jocs Olímpics” 
 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
 
3.3.3. Campanya de mesura dels valors d’immissió de contaminants 
(Estiu 2003). Dades generals. 
 
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. Les principals 
característiques i dades d’aquest mostreig es detallen tot seguit. 
 
Quant a partícules en suspensió: 
 

Lloc Període Aparell 
CEIP Pau Claris 

(Punt 1) 11-6-03/14-7-03 Captador d’Alt Volum marca 
MCV i model CAV-A 

Sant Ermengol-23 
(Punt 2) 28-7-03/11-09-03 Captador d’Alt Volum marca 

MCV i model CAV-A 
Col·legi La Salle 

(Punt 3) 7-8-03/14-10-03 Captador d’Alt Volum marca 
MCV i model CAV-A 

Parc del Segre 
(Punt 4)     2-12-03/2-2-04 Captador d’Alt Volum marca 

MCV i model CAV-A 
 
Quant a partícules sedimentables: 
 

Lloc  Període Aparell 

CEIP Pau Claris 
(Punt 1) 11-6-03/30-7-03 

Captador passiu de 
partícules Standard 

Gauge de la marca MCV 

Sant Ermengol-23 
(Punt 2) 

11-6-03/28-7-03 
i del 28-7-03 al 22-9-03 

Captador passiu de 
partícules Standard 

Gauge de la marca MCV 

Col·legi La Salle 
(Punt 3) 30-7-03/14-10-03 

Captador passiu de 
partícules Standard 

Gauge de la marca MCV 

Parc del Segre 
(Punt 4) 2-12-03/2-2-04 

Captador passiu de 
partícules Standard 

Gauge de la marca MCV 
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Quant a àcid sulfhídric: 
 

Lloc Data Hora Aparell 

Sant Ermengol-23  
(Punt 2) 22/9/03 12 h IMPACT PRO de la casa 

Zellweger analytics 
Col·legi la Salle 

(Punt 3) 22/9/03 17h IMPACT PRO de la casa 
Zellweger analytics 

 
Quant a amoníac:  
 

Lloc Data Període Aparell 

Sant Ermengol-23 
(Punt 2) 22/9/03 12:30-17:30 h Captador de Petit Volum 

model CPV-8D/A 

 
 
3.3.4. Partícules en suspensió: Captadors d’Alt Volum (CAV). 
 
Introducció: 
 
Les partícules en suspensió són aquelles amb diàmetre inferior als 30 µm. 
 
Les principals fonts emissores antropogèniques són: 
 

• Centrals tèrmiques 
• Processos de foneria 
• Processos de molduració 
• Incineradores 
• Plantes asfàltiques 
• Fàbriques de vidre 
• Fàbriques de ceràmica 
• Combustió de carburants: carbó, fuel-oil, gas natural, fusta 
• Transport: principalment vehicles de gas-oil 
• Cimenteres i mineries 
• Extracció d’àrids. 

 
Metodologia: 
 
Per mesurar les partícules en suspensió d’immissió s’ha emprat un captador manual 
d’alt volum (CAV) que compleix la normativa legal vigent a l’Estat Espanyol per aquest 
tipus d’aparells, en concret la Orden del 10 de agosto de 1976, sobre normas técnicas 
para el análisis y valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química. 
Vegeu marca més amunt. 
 
El CAV recull la mostra sobre un filtre de fibra de vidre, prèviament tarat a laboratori, 
sobre el que fa passar un cabal de 40 m3/h d’aire durant un període de 24 hores. 
 
Un cop finalitzat aquest període, es retira el filtre, es transporta al laboratori i un cop 
assecat (per extreure’n la humitat) és pesat de nou, essent la diferència del resultat el 
pes de les partícules en suspensió. El producte d’aquesta xifra pel volum d’aire filtrat 
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en 24 hores proporciona la concentració de partícules en suspensió en immissió 
(µg/m3). 

Partícules en Suspensió Totals mitjançant Captador d’Alt Volum (C.A.V.) 

Contaminant 
Període 

considerat 
Valors límit 
admissibles 

Disposició legal 

Partícules en suspensió 
totals. 

(en µg/Nm3 per mètode 
gravimètric). 

1 Any (d’1 d’abril a 31 
març). 

• 150 (VMD).* 

• 300 (P95).** 

• R.D 1321/92 

• [Dir. 80/779] 

• [Dir. 89/427] 

* VMD: Mitjana aritmètica dels valors mitjos diaris registrats en el període. 

** P95: Percentil 95 de tots els valors mitjos diaris registrats durant l’any. 

 
Resultats: 
 
Per a una millor interpretació, es presenten els resultats de forma gràfica per a 
cadascuna de les estacions de control, juntament amb una taula resum on s’especifica 
l’estació, la data de control i els valors obtinguts. 
�

Valors obtinguts amb el CAV a quatre punts de la Seu d’Urgell. Mostreig efectuat per tècnics de 
l’equip auditor amb un Captador d’alt volum Model  MCV CAV-A.  

Analítica efectuada al laboratori de l’empresa. 

Lloc Data Pes Inicial (g)� Pes final (g) Volum 
(Nm3) 

PST 
(µg/m3) 

CEIP Pau Claris 11-6-03 1�4925 1�59 774�06 126 
CEIP Pau Claris 13-6-03 1�5024 1�56 803�03 71,7 
CEIP Pau Claris 16-6-03 1�5062 1�61 805�7 128,8 
CEIP Pau Claris 18-6-03 1�4745 1�57 832�1 114,8 
CEIP Pau Claris 20-6-03 1�4962 1�57 781�6 94,4 
CEIP Pau Claris 23-6-03 1�4742 1�58 795�5 133 
CEIP Pau Claris 25-6-03 1�4987 1�60 774�1 130,9 
CEIP Pau Claris 30-6-03 1�4988 1�54 813 50,7 
CEIP Pau Claris 2-7-03 1�4694 1�54 850�7 83 
CEIP Pau Claris 4-7-03 1�4650 1�50 847 41,3 
CEIP Pau Claris 9-7-03 1�4788 1�52 879�9 42 
CEIP Pau Claris 11-7-03 1�4825 1�52 812�6 46,1 
CEIP Pau Claris 14-7-03 1�4899 1�54 798 62,8 

Valor promig CEIP Pau Claris = 85,57 
Sant Ermengol-23 28-7-03 1�51014 1�55 938�9 42,5 
Sant Ermengol-23 30-7-03 1�50385 1�52 614�3 26,3 
Sant Ermengol-23 1-8-03 1�4913 1�52 557�5 51,5 
Sant Ermengol-23 4-8-03 1�4723 1�51 578�8 65,1 
Sant Ermengol-23 6-8-03 1�4719 1�51 595�3 64 
Sant Ermengol-23 8-8-03 1�4931 1�54 933�7 50,2 
Sant Ermengol-23 13-8-03 1�4918 1�52 588�0 48 
Sant Ermengol-23 15-8-03 1�4611 1�49 602 48 
Sant Ermengol-23 18-8-03 1�4696 1�49 648�6 31,5 
Sant Ermengol-23 20-8-03 1�4827 1�55 650�8 103,4 
Sant Ermengol-23 22-8-03 1�4806 1�49 335�9 28 
Sant Ermengol-23 11-9-03 1�4865 1�53 594�7 73,1 
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Lloc Data Pes Inicial (g)� Pes final (g) Volum 
(Nm3) 

PST 
(µg/m3) 

Valor promig de Sant Ermengol-23 = 52,63   
Col·legi La Salle� 7-8-03 1�50110 1�54 864�0 45,0 
Col·legi La Salle 8-8-03 1�5015 1�53 792�7 36,0 
Col·legi La Salle 11-8-03 1�4780 1�51 796�4 40,2 
Col·legi La Salle 13-8-03 1�4781 1�49 796�4 14,9 
Col·legi La Salle 31-10-03 1�48602 1�50 959�6 14,6 
Col·legi La Salle 3-11-03 1�4671 1�50 959�5 34,3 
Col·legi La Salle 5-11-03 1�4846 1�56 959�6 78,6 
Col·legi La Salle 7-11-03 1�4901 1�54 958�8 52 
Col·legi La Salle 10-11-03 1�4973 1�54 959�5 44,5 
Col·legi La Salle 12-11-03 1�5029 1�56 959�4 59,5 
Col·legi La Salle 14-11-03 1�4831 1�56 959�6 80,1 
Col·legi La Salle 17-11-03 1�4767 1�53 959�4 55,6 
Col·legi La Salle 19-11-03 1�4780 1�56 957�3 85,7 
Col·legi La Salle 21-11-03 1�4706 1�54 959�8 72,3 
Col·legi La Salle 24-11-03 1�4959 1�54 959�6 46 
Col·legi La Salle 26-11-03 1�5128 1�54 959�6 28,3 
Col·legi La Salle 28-11-03 1�5093 1�57 959�6 63,3 

Valor promig del Col·legi La Salle = 50,1  
Parc del Segre� 2-12-03 1�5146 1�5527 958 39,8 

Parc del Segre 5-12-03 1�4855 1�5210 959�5 37 
Parc del Segre 10-12-03 1�4772 1�5192 959�4 43,8 
Parc del Segre 12-12-03 1�47515 1�5242 956�7 51,3 
Parc del Segre 17-12-03 1�49676 1�5492 959�2 54,7 
Parc del Segre 19-12-03 1�48218 1�5008 959�8 19,4 
Parc del Segre 22-12-03 1�49630 1�5210 959�4 25,7 
Parc del Segre 24-12-03 1�50561 1�5236 959�6 18,7 
Parc del Segre 26-12-03 1�51509 1�5470 959�5 33,3 
Parc del Segre 29-12-03 1�46431 1�4891 958�7 25,9 
Parc del Segre 31-12-03 1�48999 1�5091 959�6 19,9 
Parc del Segre 2-1-04 1�48728 1�4961 959�7 9,2 
Parc del Segre 5-1-04 1�4886 1�50956 959�6 21,8 
Parc del Segre 7-1-04 1�49978 1�5382 959�5 40 
Parc del Segre 9-1-04 1�48805 1�5312 959�5 45 
Parc del Segre 12-1-04 1�49695 1�5314 959�7 35,9 
Parc del Segre 14-1-04 1�47413 1�5034 959�5 30,5 
Parc del Segre 16-1-04 1�5465 1�50609 959�6 42,1 
Parc del Segre 18-1-04 1�48710 1�4974 959�6 10,7 
Parc del Segre 21-1-04 1�49049 1�5103 934�7 21,2 
Parc del Segre 23-1-04 1�49569 1�5122 959�5 17,2 
Parc del Segre 26-1-04 1�50126 1�5301 959�7 30,1 
Parc del Segre 28-1-04 1�51325 1�5326 959�7 20,2 
Parc del Segre 30-1-04 1�51283 1�5555 959�7 44,5 
Parc del Segre 2-2-04 1�50374 1�5455 958 43,6 

Valor promig del Parc del Segre = 31,26     
Font: Elaboració pròpia. 
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Resultats CEIP Pau Claris�
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Resultats Sant Ermengol-23 

EVOLUCIÓ DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ

0

50

100

150

200

250

28
/07

/20
03

30
/07

/20
03

01
/08

/20
03

04
/08

/20
03

06
/08

/20
03

08
/08

/20
03

13
/08

/20
03

15
/08

/20
03

18
/08

/20
03

20
/08

/20
03

22
/08

/20
03

11
/09

/20
03

�� ��
g/

m
3

Valor límit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell 
 

� 81 

Col·legi La Salle 

EVOLUCIÓ DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ
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Parc del Segre 
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Valoració dels resultats obtinguts: 
 

� El 100% dels valors enregistrats a totes les estacions es troba per sota del límit 
definit per la legislació vigent. 

 
� Els valors al CEIP Pau Claris tenen un valor promig de 85’57 µg/m3. Es 

constata també que, a partir de la finalització de l’activitat educativa, el valor 
baixa. Això fa pensar que el moviment d’alumnes i cotxes pel voltant polsegós 
pot haver tingut una influència d’increment dels valors parcials. 

 
� Els valors generals i promig són sorprenentment més alts per al CEIP Pau 

Claris que per a Sant Ermengol-23 (52’63 µg/m3) i La Salle (50’1µg/m3), punts 
més propers a les xemeneies d’ambdues calderes. Podria haver influït la 
localització en un pati posterior de l’escola on es pot rebre la influència de la 
pols aixecada per la mainada i pels cotxes que hi aparquen a prop.  

 
També, convindria realitzar mostrejos simultanis al funcionament de la caldera 
més antiga de la SCL Cadí (caldera Súria) ja que podria ser la potencial 
causant dels episodis d’emissió de grans quantitats de partícules (dipositades 
en forma de sutge a finestres, baranes i altres replans dels edificis veïns). 
L’absència d’activitat d’aquesta caldera podria explicar aquests valors tan 
baixos. El Parc del Segre té uns valors molt més baixos que les tres estacions 
(promig de 31’26 µg/m3), motiu pel qual es pot considerar un bon punt de 
mostreig “control” o “blanc”. 

 
� Els resultats obtinguts al CEIP Pau Claris són moderadament elevats, però no 

de forma alarmant si es comparen amb altres mesures obtingudes a diversos 
indrets del país. Per exemple, a Cal Senyoret (zona rural i urbana del Prat del 
Llobregat) els valor promig enregistrat durant 4 anys ha estat de 76 µg/m3, més 
alt que Sant Ermengol-23, però més baix que CEIP Pau Clarís. 

 
 
3.3.5. Partícules sedimentables. 
 
Introducció: 
 
Definim les partícules sedimentables com aquelles partícules de diàmetre superior a 
les 10 µm, que romanen en suspensió períodes de temps relativament curts. 
 
 
Metodologia: 
 
Per mesurar les partícules sedimentables d’immissió s’ha emprat un captador passiu 
de partícules que acompleix la normativa legal vigent a l’Estat Espanyol per aquest 
tipus d’aparells (vegeu marca més amunt). 
 
La mesura es va realitzar durant un període continu de 50 dies (del 11 de juny al 30 de 
juliol del 2003) per al CEIP Pau Clarís i de 102 dies (del 11 de juny al 28 de juliol del 
2003 i 28 de juliol al 22 de setembre) per a Sant Ermengol-2, de 74 dies per a la Salle i 
de 61 dies per al Parc del Segre. Al captador s’hi va introduir una solució de sulfat de 
coure per evitar la colonització biològica de l’aigua de pluja que hi queda retinguda 
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(juntament amb les partícules). Un cop finalitzat el període de control, es retira la 
mostra, havent-se netejat prèviament el recipient amb aigua destil·lada. 
 
 
Resultats obtinguts: 
 
A la següent taula es mostra els resultats obtinguts a cadascuna de les estacions de 
control. 

�Determinació-unitats�
Sant 

Ermengol-
1 

Sant 
Ermengol-

2�

CEIP Pau 
Claris 

Col·legi 
La Salle 

Parc del 
Segre Límit 

Volum (ml) 1.900 210 3.230 10.100 6.350 

MES (mg/l) 131 4.524 508 856 22 

Sòlids Totals (mg/l) 180 333 120 20 160 

Partícules Sedimentables 
(mg/m2 /dia) 151,14 223,78 513,68 1.468,91 226’49 

 

300 

mg/m2/dia 

 

Nota: el període de mostreig va del 11 de juny al 28 de juliol (1) i d’aquesta data fins al 22 de setembre del 2003 (2) per 
a Sant Ermengol,  del 11 de juny al 30 de juliol  per al CEIP Pau Claris, del 30 de juliol fins al 14 d’octubre per a la Salle 
i del 1 de desembre fins al 2 de febrer de 2004 per al Parc del Segre. 
 

 
Valoració dels resultats obtinguts: 
 

� Hi ha dues estacions de mostreig (St. Ermengol-23 i Parc del Segre) amb 
valors que estan per sota dels límits establerts a la legislació vigent. L’estació 
de mostreig de Sant Ermengol-23 presenta uns valors mitjans de 151 
mg/m2/dia i 223’78 mg/m2/dia i el Parc del Segre un valor de 226’49 mg/m2/dia. 

� Les dues estacions restants superen amb escreix els límits permesos. L’estació 
de mostreig del CEIP Pau Claris presenta uns valors (513’68 mg/m2/dia) que 
superen en gairebé el doble el màxim permès (300 mg/m2). Cal tenir present 
que l’aparell es trobava situat en un pati posterior de l’escola, pati on aparcaven 
cotxes i on la mainada podia jugar pel voltant amb el consegüent efecte 
potencial d’increment del valor dels resultats obtinguts.  

 
Convindria realitzar altres mesures en absència d’activitat escolar per tal 
d’establir comparacions de més rellevància estadística. Tanmateix, els valors 
obtinguts al Col·legi La Salle són elevadíssims (gairebé quintupliquen el límit 
permès) i convindria fer nous mostrejos per a determinar si aquests resultats 
són un cas singular en el període anual o bé si és la regla general. 

 
 
3.3.6. Àcid sulfhídric. 
 
Introducció: 
 
El sulfur d’hidrogen o àcid sulfhídric (H2S) es caracteritza per ser un gas incolor amb 
una forta olor  (olor a ous podrits), que té el límit olfactible molt baix (a partir de 2 – 7 
ppb, en funció de la sensibilitat de cada persona) i que pot esdevenir tòxic a altes 
concentracions i a exposicions curtes de temps. Les principals fonts emissores 
antropogèniques d’àcid sulfhídric són: 
 
• Indústries papereres 
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• Refineries de petroli 
• Adobaries de pell i colorants 
• Depuradores d’aigües residuals i clavegueram 
 
A la natura també se n’emet, principalment amb episodis de sulfitoreducció de la 
matèria orgànica en ambients anòxics (per exemple aigües estancades carregades de 
matèria orgànica, com fullaraca i altres restes vegetals o animals). 
 
 
Metodologia: 
 
Les mesures s’han realitzat amb un detector portàtil IMPACT PRO marca Zellweger 
analytics, prèviament calibrat i amb un rang de resolució de 0 a 90 ppb de H2S. 
 
 
Legislació: 
 
Els valors límits d’immissió del sulfur d’hidrogen venen definits al Decret 833/1975, de 
6 de febrer, pel qual es desenvolupa la llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció 
de l’ambient atmosfèric. 
 

SULFUR D’HIDROGEN (H2S) 

Valors límit 

30 minuts 100 µg/m3 mitjana semihoraria 

24 hores 40 µg/m3 mitjana de valors semihoraris 

  Font: Llei 38/1972 
Resultats obtinguts: 
 

Resultats obtinguts en el mostreig d’àcid sulfhídric  
 

Localització 
 

Data Hora Resultat 

 
Sant Ermengol-23 

 
22/9/03 12:00 h 0 ppb 

 
Col·legi la Salle 

 
22/9/03 17:00 h 2 ppb 

 
 
Valoració dels resultats obtinguts: 
 

• Cap dels resultats obtinguts supera els valors límit i, a més, n’estan molt per 
sota. 

 
• El valor de 2 ppb del Col·legi de la Salle pot haver rebut la influència de les 

emanacions procedents d’una arqueta de registre de clavegueram propera a la 
zona de mesura. 
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3.3.7. Amoníac. 
�

Introducció: 
 
No existeix cap mena de regulació dels nivells d’immissió de l’amoníac, això no  
obstant, la mesura s’ha realitzat per a poder-ne determinar l’absència o presència en el 
medi atmosfèric de la Seu. 
 
 
Metodologia: 
 
Per al mostreig d’amoníac s’ha emprat un Captador de Petit Volum model CPV-8D/A. 
 
 
Resultats obtinguts: 
 

 
Localització 

 
Data Període Resultat 

 
Sant Ermengol-23 
 

22/9/03 12:30-17:30 h < 10µg 

Nota: l’aparell pot detectar només valors superiors als 10µg 
 
 
Valoració dels resultats obtinguts:  
 
L’amoníac no es detecta i, per tant, no representa cap problema en el període de 
mostreig. 
 
3.3.8. Campanya de mesura dels valors d’immissió de contaminants a 
La Seu (Estiu 2005). 
 
L’any 2005 una unitat mòbil de vigilància de la contaminació Atmosfèrica romangué a 
la Seu des del 29 de juliol fins al 19 de setembre. Els nivells mesurats al llarg del 
període de mesura estigueren tots ells per dessota dels nivells fixats en la normativa 
vigent en aquell moment. Les conclusions de l’informe que s’elaborà en aquells 
moments deien textualment:  
 

 
“La qualitat de l’aire de la zona respecte als contaminants SO2, CO, NOx, O3, H2S, PM10, 
plom, cadmi, arsènic, níquel i benzè ha estat bona. 
 
Els nivells d’immissió de les partícules PM10 és més alt a la ubicació de l’alberg de la Valira 
que la del C. Sant Armengol per les diferents característiques del punt de mesura i per tant, 
la diferent representativitat de les mateixes. 
 
Els nivells dels metalls (PB, Cd, As i Ni) en general són molt baixos. Els nivells de níquel són 
lleugerament més elevats a la ubicació de C. Sant Armengol.” 
 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
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4. FLUX DE L’AIGUA. 
 
4.1. INTRODUCCIÓ: EVOLUCIÓ DE L’ABASTAMENT D’AIGUA A LA SEU 
D’URGELL. 
 
Fins a la primera meitat del s. XX, la població de la Seu d’Urgell ha disposat d’un doble 
sistema d’abastament d’aigua superficial i subterrània. La majoria de població bevia 
aigua del riu Valira a través del Rec del Molí mentre que la resta de població bevia 
aigua d’un pou de la plana al·luvial del Segre (vora el camí Ral) que es 
complementava amb aigua de les fonts.  
 
Al voltant dels anys 1950 l’abastament es reforçà amb la construcció d’un dipòsit 
municipal de 1.200 m3 i amb un nou pou de captació de l’aigua de l’aqüífer proper al 
Segre. Amb el temps, l’aigua procedent del Valira es fou desconnectant a causa de 
l’increment de la contaminació del riu i el consegüent risc sanitari. L’aigua del Valira 
fou substituïda per la del Segre. Durant els anys 1960 entraren a la xarxa 
d’abastament alguns nuclis perifèrics pertanyents al municipi d’Anserall, conegut avui 
amb el nom de Valls de Valira. 
 
Amb l’adveniment dels primers ajuntaments democràtics, s’acceptà que l’abastament 
era insuficient i, per aquesta raó, a principis dels anys 1980 es construïren dos nou 
pous en terrenys propers al polisportiu municipal (Costa-Correus), alhora que 
s’incrementava la capacitat d’emmagatzematge gràcies a la construcció d’un nou 
dipòsit cilíndric de 1.700 m3 de capacitat. Al llarg dels anys següents també es 
connectà a la xarxa el nucli de Castellciutat (d’uns 900 hab.), constituint un nou factor 
d’increment de la demanda. 
 
Durant els anys 1990, els problemes de subministrament d’aigua de la Seu motivaren 
que el govern municipal demanés ajut a l’antiga Junta d’Aigües del govern català. 
D’aquesta forma es canviaren les bombes, es féu recrèixer 50 cm el dipòsit antic i es 
prospectà sense èxit la construcció d’un nou pou. Paral·lelament, l’any 1994 s’inaugurà 
un polígon industrial de 14 Ha que constituí un nou factor d’increment de la demanda 
d’aigua. 
 
La pervivència dels problemes de subministrament (sobretot a l’hivern quan els pous 
poden decréixer fins a menys d’un metre d’alçada)  portà a plantejar-se noves fonts de 
subministrament d’aigua, de forma que 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 existents com d’aigua 
superficial del torrent de Bescaran o de la mescla d’ambdues. Això no obstant, es 
prioritzarà aigua superficial per davant de la subterrània com una mesura de 
minimització i estalvi del cost del bombejament de l’aigua dels pous.  
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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.) 
 
 
4.2. CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES. 
 
Els 4 pous municipals abans esmentats capten de l’aqüífer proper al Segre, a l’est de 
la ciutat. 
 

Pou Construcció Bombes kWh Cabal (en l/s) 

Antic (Dr. Peiró) 1930 1 48 72 

Principal (Dr. Peiró) 1960 3 -/44/66 155 

Polisportiu 1 
 (Costa-Carreus) 1984 1 55 80 

Polisportiu 2  
(Costa-Carreus) 1986 1 74 120 

Font: Nuevo Abastecimiento de Agua en la Seu d’Urgell (Ganyet, R. et Gurrera, J.) 
 
Els dos pous més antics estan interconnectats per una galeria subterrània ubicada al 
dessota del carrer Dr. Peiró. El subministrament elèctric es realitza des de la caseta 
del pou principal. La potència contractada és de 73 kWh. En canvi, els dos pous més 
recents estan en connexió  amb la canonada de diàmetre 250 mm procedent del pou 
més antic. El subministrament elèctric es fa des de les grades del camp de futbol. La 
potència contractada és de 118 kWh. 
 
Sense comptar amb la tarifa per disponibilitat de potència ni amb els costos de 
manteniment de les bombes en bon estat, la facturació d’energia consumida 
representà el 1993 una xifra de 19.527.197 PTA. 
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Consums elèctrics en bombes el 1993 (en kWh) 
Rebut Mesos Costa-Carreus Dr.Peiró Total 

1 2 99.790 105.340 205.130 
2 2 63.780 136.090 199.870 
3 2 52.770 137.370 190.140 
4 2 84.740 104.970 189.710 
5 1 69.570 87.670 157.240 
6 1 51.880 43.370 95.250 
7 1 55.410 52.880 108.290 
8 1 50.870 79.390 130.260 

TOTAL  528.810 747.080 1.275.890 
Font: Nuevo Abastecimiento de Agua en la 

 Seu d’Urgell (Ganyet, R. et Gurrera, J.) 
 
 
Per altra banda, quant a la qualitat de les aigües extretes, els resultats per als dos 
pous següents es detallen tot seguit: 
 

1. Pou 25203-1: (UTMx: 374050 / UTMy: 4690950): Tipus Sondeig. Diàmetre 600 
cm. Fondària 17 m. 

2. Pou 25203-2: (UTMx: 371900 / UTMy: 4690950): Tipus Excavat. Diàmetre 1500 
cm. Fondària 33 m. 

 
Anàlisi Físicoquímic de l’aigua de dos pous de la Seu 

Paràmetre Unitats Pou 25203-1 Pou 25203-2 
Amoni mg/l <0’08 <0’08 
Bicarbonats mg/l 196 205’1 
Calci mg/l 65’9 86’7 
CE-lab µS/cm 362 434 
Clorurs mg/l 11’5 24’4 
Duresa total mg/l 186 240 
Magnesi mg/l 5’2 5’8 
Nitrats mg/l 5’4 21 
Nitrits mg/l 0’04 0’05 
pH al laboratori u.pH 7’9 7’3 
Potassi mg/l 0’58 0’94 
Silici mg/l 7’84 11’88 
Sodi mg/l 3’36 7’06 
Sulfats mg/l 22 27 
TOC mg/l <0’7 <0’7 
Conductivitat camp µS/cm 383 465 
pH al camp u.pH 7’37 7’06 
Potencial Redox mV 134 145 
Temperatura ºC 12’9 13’5 
Balanç iònic % 2’49 1’81 
Suma Anions meq 4’079 4’95 
Suma Cations meq 3’881 5’133 

Font: analítica de l’A.C.A. del 24/5/02 extreta del seu web 
 
Els resultats de l’analítica revelen que a l’aigua no li cal cap altre tractament que la 
cloració per a ser potable. Tanmateix, cal destacar que el pou 25203-2  té un nivell de 
nitrats força alt però que és la meitat del valor límit permès (50 mg/l) i un valor de calci 
proper al nivell guia (90 mg/l). 
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4.2.1. Captació d’aigües subterrànies conegudes per a ús industrial. 
 
La principal indústria de la ciutat (S.C. Cadí) disposa de pous propis per autoabastir-se  
d’aigua. En absència de dades sobre el volum bombat diari, només es disposa de 
dades del volum depurat a la depuradora biològica de propietat; concretament uns 
800-900 m3 al dia, que equivaldrien a un terç del consum mitjà diari d’aigua distribuïda 
pel servei municipal.   
 
 
4.2.2. Captació d’aigües subterrànies per a ús agrícola. 
 
Per conèixer inicialment el número de pous destinats a ús agrícola i ramader s’ha 
consultat a 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, les dades més significatives dels quals es mostren a la següent 
taula: 
 

Núm. de pous registrats 9 

Titulars registrats 2 (una empresa i un 
particular) 

Usos declarats 4 Agrícola, 1 Abastament i 4 
sense especificar 

Cabals extrets Sense dades 

Anys de construcció Només hi consten dos, 1994 
i 1998. La resta sense dades 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Aquesta informació constata les escasses dades disponibles per part de l’administració 
actuant quant a explotació d’aigües subterrànies. Tot i que no es disposa de dades per 
a 4 dels 9 pous quanta ús declarat, és molt probable que sigui l’agrícola i ramader, ja 
que no és habitual emprar-ne per a consum humà, encara que no és sempre així. 
 
La presència de només 9 pous destaca de forma molt destacada si es compara amb 
els resultats de treball de camp realitzats en aquest sentit a la Seu. Tal i com es detalla 
al següent punt, la presència d’explotacions d’aigua subterrània és molt superior a la 
disponible al registre de la CHE. 
 
 
4.2.3. Campanya inventari de pous. 
 
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. Sempre que va ser possible, es va 
fotografiar l’aprofitament en qüestió (vegeu reportatge fotogràfic corresponent) i es va 
entrevistar el propietari o titular.  
 
En total es van identificar 97 aprofitaments subterranis ubicats a punts diversos del 
municipi (vegeu la seva ubicació cartografiada més endavant). 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 
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per pou. Les principals conclusions obtingudes a partir de les dades recopilades es 
mostra tot seguit 
 

1. Els habitants de la riba esquerra del Segre no estan connectats a la xarxa 
d’aigua potable. Per tant, depenen dels seus propis pous o bé de les garrafes 
d’aigua potable. En aquest sentit, s’haurien de descomptar dels habitants 
generals en el càlcul del consum per càpita. 

2. La totalitat dels habitants de la riba esquerra esmentada 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. La gent que viu a les bordes es queixa de no tenir aigua potable de la Seu ni 
tampoc analítiques gratuïtes dels seus pous (amb diner públic, del que 
s’estalvien de subministrament d’aigua) i, a més, temen que l’inventari sigui un 
pretext per a fer-los pagar per l’aigua. 

 
 
4.3. CAPTACIÓ D’AIGUA SUPERFICIAL. 
 
En aquest apartat es desenvolupa la captació d’aigua destinada a consum humà al 
municipi. 
 
 
4.3.1. Captació de Bescaran: cabal i característiques de l’aigua. 
 
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. 
 
A petició de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el 1995 es redacta el projecte intitulat 
“Nuevo abastecimiento de agua en la Seu d’Urgell”  (Ganyet, R. et Gurrera, J.). La 
necessitat de cercar una nova font de subministrament parteix 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. Aquest projecte té 
com a principal objectiu el de justificar la sol·licitud de concessió d’aigua del torrent de 
Bescaran a la Confederación Hidrográfica del Ebro per tal de millorar l’abastament 
d’aigua potable de la Seu d’Urgell. Bàsicament el projecte estava enfocat per: 
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• Permetre una nova font de subministrament d’aigua del torrent de Bescaran, a 
raó de 60 l/s. 

• Incrementar la capacitat d’emmagatzematge d’aigua mitjançant un nou dipòsit 
de 4.000m3 i la demolició de l’antic. 

• Millorar la gestió i el control gràcies a un sistema de telegestió. 
 
L’any 1998, per encàrrec de la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, es redacta el projecte intitulat “Abastament d’aigua potable a la Seu 
d’Urgell des del riu de Bescaran” (Gurrera, J.). Aquest projecte té com a objecte 
completar la definició i la valoració econòmica de l’estudi de 1995, tot desglossant les 
obres en dues etapes i responent a sengles ens administratius que els duran a terme. 
A saber: 
 

• L’Ajuntament de la Seu d’Urgell en l’etapa primera: termini de 4 mesos i 
pressupost de 84,5 milions de pessetes. 

• la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya en la segona etapa 
(actualment Agència Catalana de l’Aigua): termini de 6 mesos i pressupost de 
133,8 milions de pessetes. 

 
 Les obres es desglossen i resumeixen en: 
 

• Captació al riu de Bescaran. 
• Conducció de la captació als dipòsits de la Seu. 
• Canvi de conduccions d’impulsió dels bombejaments existents fins aleshores. 
• Nou dipòsit regulador. 
• Substitució i millora del sistema de cloració. 
• Nous equips de gestió de tot el sistema per telecontrol. 

 
Des de setembre de 2002 l’aigua ja prové de la captació superficial de Bescaran,  a 
raó de 60 l/s durant els mesos compresos entre l’octubre i l’abril. A partir d’aquesta 
data, doncs,  l’aigua subministrada a la Seu d’Urgell pot provenir dels pous o del 
torrent de Bescaran o de la mescla d’ambdós. Tanmateix, es prioritza l’aigua de 
Bescaran per davant de la dels pous per l’estalvi en el bombejament que això 
comporta. A l’estiu no és permesa la captació d’aigua perquè el torrent s’asseca. 
 
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.  
 
L’estudi Nuevo Abastecimiento de Agua en la Seu d’Urgell aporta les dades següents 
quant a cabals: 
 
 
 
 
 
 
Altres dades rellevants són les següents:  
 

Cabal mitjà anual: 420 l/s
Cabal mínim ambiental: 80 l/s 

Cabal utilitzat per als recs: 95 l/s 
Dotació necessària per a recs:175 l/s 
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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. 
 

Anàlisi físicoquímic de l’aigua del torrent de Bescaran 

Paràmetre Concentració Concentració  
màxima 

Terbolesa 0 UNF 6 
PH a 20º 8’3 9’5 
Conductivitat a 20ºC 275 uS/cm - 
Residu sec 206’0 mg/l 1.500 
Duresa total 161’4 mg/l - 
Alcalinitat 153’9 mg/l - 
Oxidabilitat al permanganat 
en 10 min a 100ºC 0’5 mg/l 5 

Clorurs 6’8 mg/l - 
Bicarbonats 187’8 mg/l - 
Carbonats 0’0 mg/l - 
Sulfats 8’7 mg/l 250 
Nitrats 1’9 mg/l 50 
Nitrits 0’00 mg/l 0’1 
Fluorurs 11 μg/l 1.500 
Sodi 1’8 mg/l 150 
Potassi 0’9 mg/l 12 
Calci 49’6 mg/l - 
Magnesi 8’9 mg/l 50 
Ferro 10 μg/l 200 
Manganès 0 μg/l 50 
Amoni 0’01 mg/l 0’5 
Crom VI 0 μg/l 50 
Font: Analítica feta per la Delegació Territorial de Sanitat i Seguretat 

 Social de Lleida d’una mostra recollida el 7 de març del 1995. 
 

Anàlisi Microbiològic de l’aigua del torrent de Bescaran 
Paràmetre Concentració Concentració  

màxima 
Bacteris aerobis en 48 h a 

37ºC 652/ml - 

Col·liforms totals en 24 h a 
37ºC 70/100 ml 0 

Col·liforms fecals en 24 h a 
44’5ºC 65/100 ml 0 

Estreptococs fecals en 48 h a 
37ºC 4/100 ml 0 

Clostridis sulfit-reductors en 
24 h a 37º C 10/20 ml - 

Font: Analítica feta per la Delegació Territorial de Sanitat i Seguretat 
Social de Lleida d’una mostra recollida el 7 de març del 1995. 

Cota de la captació: 824 m
Distància a la Seu d’Urgell: 6 km 
Conca que aboca en el punt d’ubicació 37’47 km2 
Litologia: esquistos pissarrencs i terrenys calcaris molt fracturats 
Existeixen surgències en el propi fons de torrent 
Cabal mitjà: 423 l/s  
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Al torrent de Bescaran, al punt on hi havia el gorg sota el salt d’aigua s’hi construí un 
assut petit per a facilitar la construcció de l’arqueta de captació. Aquesta presa petita i 
l’arqueta permeten captar els 60 l/s i assegurar el cabal mitjà ambiental de 80 l/s 
perquè els peixos puguin remuntar-la amb l’escala adequada.  
 
Dins de l’arqueta hi ha un decantador dels sòlids que hi puguin entrar i, al costat, la 
cambra de captació i l’inici de la conducció. Al costat del pas existent sobre el torrent 
es troba el “turbidímetre” que evita l’entrada d’aigües brutes, amb una terbolesa 
superior a 1’5 NTU tant en època de tronades i tempestes com en l’estació del desgel.  
 
El canal del turbidímetre funciona com un by-pass, prenent contínuament mostra de 
control de la terbolesa. Si el resultat és negatiu la retorna al riu. Si és positiu, l’aigua és 
captada i canalitzada de manera corresponent. 
 
 
 
4.3.2. Captació d’aigües superficials per a ús agrícola (recs) i 
hidroelèctric. 
 
De forma paral·lela a com s’ha esmentat per a l’explotació d’aigua subterrània, un cop 
realitzades les consultes pertinents a la CHE, només consten dos concessions de 
captació, les dades de les quals es detallen tot seguit: 
 

Núm. captacions registrades 2 
Titulars registrats 1 (una mateixa empresa) 

Usos declarats Reg i força motriu 
Cabals extrets 1000 i 1500 litres/segon 

Punt de captació Riu Valira 
Font: Elaboració pròpia. 

 
En aquest cas, i a diferència de la situació per als pous, la CHE registra més 
informació a la seva base de dades pel que fa a les captacions superficials que no pas 
als pous. Destaca en aquest sentit el fet que sigui una mateixa activitat qui concentri 
les dues concessions, amb una captació total concedida de 2.500 litres per segon. 
 
Des d’aquesta perspectiva, no hi ha constància de cap captació d’aigua destinada a ús 
agrícola ni hidroelèctric per part de la CHE. 
 
 
4.4. LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT: CANONADES D’IMPULSIÓ, 
DIPÒSITS REGULADORS, CLORACIÓ I CANONADES DE DISTRIBUCIÓ. 
 
4.4.1. Canonades d’impulsió. 
 
Totes les canonades d’impulsió dels pous als dipòsits són de fibrociment, si bé el pas 
sota la N-260 és de fundició. Ara com ara, els pous només bombegen aigua quan la 
terbolesa del torrent de Bescaran és superior a 1,5 NTU o bé en període estival quan 
no es capta aigua superficial per no incrementar la sequera del torrent. 
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• Des del pou principal surten dues canonades de 125 mm de diàmetre i una 

altra de 250 mm.  
• Des del pou antic puja una canonada de 250 mm de diàmetre que al seu pas 

recull conduccions de 200 mm de diàmetre dels dos pous d’abastament del 
polisportiu 

 
En creuar la carretera i la variant de la N-260, el conjunt de canonades que pugen en 
paral·lel cap als dipòsits reguladors està constituïda per dues canonades de 125 mm i 
per dues de 250mm. 
 
 
4.4.2. Dipòsits reguladors. 
 
Hi ha dos dipòsits situats a la cota 773 m que estan intercomunicats, 113 metres per 
damunt de la cota de la Seu i dels pous d’aigua: 
 

• Dipòsit antic (anys 50): rectangular i compartimentat en dos blocs simètrics, fou 
recrescut el 1990 uns 50 cm per a augmentar la capacitat que, actualment, és 
de 1.214 m3. 

• El més modern (1982): cilíndric i de 27,8 m de diàmetre. Disposa d’un sistema 
automàtic de cloració de gas de l’aigua que entra, extensible a la cloració de 
l’aigua que entra a l’altre dipòsit. La seva capacitat de reserva de 1.738 m3. 

 
Com ja s’ha dit, ambdós dipòsits estan interconnectats entre sí per una canonada de 
fibrociment de 300 mm de diàmetre funcionant per vasos comunicants. El volum que 
pot emmagatzemar correspon al consum d’aproximadament un dia a la Seu, volum del 
tot insuficient i que és recomanable d’incrementar per a una major autonomia 
d’eventualitats negatives externes. 
 
De les quatre canonades d’impulsió procedents dels pous, les dues de 125 mm van 
directament al dipòsit antic mentre que les dues restants de 250 mm poden anar 
indistintament a cadascun dels dipòsits. Generalment, però, va al dipòsit més modern 
d’on l’aigua es transvasa a l’antic. 
 
Es vol construir un nou dipòsit amb capacitat suplementària de 4.000 m3 (4.300 m3 
segons els darrers retocs) compartimentat en dos dipòsits de 2.000 m3 cadascun. Serà 
prefabricat i permetrà que la reserva d’aigua passi a ser de 0,8 dies a 1,21 dies tenint 
en compte el consum futur d’aigua, però si és respecte al consum mitjà diari actual 
representa una capacitat de 2,1 dies. La construcció d’aquest dipòsit suposaria la 
substitució de l’antic i el seu enderroc. 
 
 
4.4.3. Cloració. 
 
Es poden diferenciar dos models de cloració lligats amb la posada en funcionament de 
la captació de Bescaran: 
 

1. L’aigua procedent dels pous era clorada 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 
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a la sortida dels dipòsits ni tampoc hi havia les mesures de seguretat oportunes 
per als operaris que s’encarregaven de l’operació. 

 
2. Des que es posà en marxa la captació de Bescaran (setembre del 2002) es 

canvia el sistema de cloració, s’afina més i es minimitzen riscos de seguretat 
laboral. Aquesta nova cloració és dual i consisteix en:  
• Precloració o regulació manual per a cadascuna de les tres aportacions 

d’aigua, de manera que hi ha tres entrades de clor gas diferents. 
• Postcloració automàtica: és en els dos dipòsits però la dosificació és única i 

distribuïda homogèniament als dos dipòsits amb diverses canonades 
(dosificador i injector). 

• Detector de fuites de clor gas a l’atmosfera i neutralitzador tipus scrubber 
(bomba, injector de sosa, etc.) 

 
Els riscos laborals, doncs, es minimitzen amb 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. 
Per altra banda també s’inclouen equips de seguretat amb dutxa d’emergència amb 
rentador ocular, equip autònom de respiració mascareta antigàs i indicador exterior 
d’emissió de clor gas a l’interior de la caseta.  
 
 
4.4.4. Xarxa de distribució. 
 
La distribució de l’aigua des dels dipòsits divergeix en tres eixos:  
 

1. La distribució als barris de la carretera d’Andorra i Castellciutat s’efectua 
directament  des del dipòsit cilíndric mitjançant una canonada de 160 mm de 
polietilè d’alta densitat. Aquesta canonada és l’única que està dotada de 
comptador.  

 
2. La distribució al casc urbà de la Seu s’efectua des del dipòsit antic amb dues 

sortides de fibrociment paral·leles fins a la N-260 cap a la xarxa principal (200 i 
150 mm de diàmetre). 

 
3. La distribució als barris de Poble Sec (on hi ha habitatges del municipi Valls de 

la Valira) i Sant Antoni es fa des del dipòsit antic també mercès a una sortida 
independent de 63 mm de diàmetre de PVC. 

 
La xarxa de distribució es ramifica a partir de les canonades següents: 

• 2 canonades principals de fibrociment de 200 i 150 cm de diàmetre que 
discorren en paral·lel fins a la N-260. 

• Canonada de PVC de 63 cm de diàmetre que va cap al Poble Sec i Sant 
Antoni. 

• Canonada de 160 cm de polietilè cap a la carretera d’Andorra i Castellciutat. 
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4.4.5. Sistema de telegestió. 
 
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. 
• 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. 
 
4.5. CONSUM. 
 
4.5.1. El consum municipal a La Seu. 
 
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 
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. 
 
Amb aquestes xifres, doncs, s’obté que el consum mensual mitjà 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. 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. Si be aquest 
consum inclou el consum domèstic, industrial, municipal, rec municipal i pèrdues de la 
xarxa de distribució. 
 
Si diferenciem per sectors obtenim que pel sector domèstic el consum mitjà és de 
131,16 litres/persona/dia (valor lleugerament inferior al de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Pel sector industrial el consum és de 47,59 litres/persona/dia, i el consum  
d’aigua de rec municipal, dependències municipals i pèrdues de xarxa és de 120,53 
litres/persona/dia. La suma d’aquests valors dóna els 304,53 litres/persona/dia 
mencionats anteriorment. 
 
També és interessant veure la distribució de consum mensual en un mateix any. En 
aquesta cas, i prenent les dades corresponent a l’any 2005 (les darreres per a un any 
complet disponibles), s’obté la figura següent: 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Tal i com es pot veure, 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%. 
 
Finalment, quant a la contribució, en percentatge, de l’aigua abastada en funció de la 
seva procedència (pous-Bescaran), la següent figura mostra la seva distribució durant 
el mateix període de referència anterior. 
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 100

58

44

53

36

0

10

20

30

40

50

60

P
er

ce
nt

at
ge

2003 2004 2005 2006*

Percentatge d'aigua consumida procedent dels 
pous a La Seu

 
Font: Elaboració pròpia. 
* Les dades per a l’any 2006 són només parcials fins al mes de juny. 

 
Tal i com es pot veure a la figura, hi ha una important irregularitat en la distribució de la 
contribució percentual dels pous a l’abastament, si bé en línies generals es pot afirmar 
que el promig se situa al voltant 48% de promig. És a dir, que habitualment gairebé la 
meitat de l’aigua de consum abastada prové de la captació de Bescaran. Tanmateix, 
es mostren pics els anys 2003 i 2006 en què el valor supera el 52%. Com a 
contrapartida els anys 2004 i 2006 (aquest amb dades només parcials) mostren xifres 
inferiors al 45%. 
 
 
4.5.2. Qualitat de l’aigua d’abastament. 
 
La qualitat de l’aigua abastada la realitza una empresa especialitzada contractada per 
l’Ajuntament de la Seu. Es tracta dels Laboratoris del Dr. Echevarre, que realitzen les 
anàlisi completa i normal tal i com estableix el Decret 140/2003. Tot seguit s’inclouen 
mostres de controls realitzats a punts de final de xarxa, és a dir, directes per a 
consum. 
 

Anàlisi completa i normal al punt de consum 

Paràmetre Concentració Concentració  
Màxima 

CARÀCTERS ORGANOLÈPTICS Completa       Normal  
Color <5 --- 15 mg/l Pt/Co 
Terbolesa 0’29 0’2 5 UNF 
Olor  Inodor Inodor 3 a 25º 
Sabor Insípid Insípid 3 a 25º 
CARÀCTERS FÍSICO-QUÍMICS   
Concentració en ió hidrogen 8’40 --- 6,5 – 9,5 
Conductivitat 316 µS/Cm 363 µS/Cm 2.500 µS/Cm 
Clorurs 12 mg/l --- 250 mg/l 
Sulfats 65’4 mg/l --- 250 mg/l 
Silici 7’5 mg/l --- --- 
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Paràmetre Concentració Concentració  
Màxima 

Calci 44’6 mg/l --- --- 
Magnesi 4 mg/l --- --- 
Sodi 1’7 mg/l --- 200 mg/l 
Potassi 1’3 mg/l --- --- 
Alumini 0’05 mg/l --- 200 mg/l 
Duresa total 17 mg/l --- --- 
Residu sec 180º C 194 mg/l --- --- 

CARÀCTERS RELATIUS A 
SUBSTÀNCIES NO DESITJABLES 

  

Nitrats 4,0 mg/l 4’4 mg/l 50 mg/l 
Nitrits <0’05 mg/l <0’05 mg/l 0,5 mg/l 
Amoni <0’1 mg/l <0’1 mg/l 0,5 mg/l 
Nitrogen Kjeldahl <1 mg/l --- --- 
Oxidabilitat (Permanganat) <1 mg/l <1 mg/l 5 mg/l 
Hidrogen sulfurat Inapreciable --- --- 
Hidrocarburs dissolts o emulsionats <1 mg/l --- --- 
Fenols <1 mg/l --- --- 
Tensioactius <200 mg/l --- --- 
Ferro <100 µg/l --- 0,2 mg/l 
Manganès <10 µg/l --- 0,05 mg/l 
Coure <20 µg/l --- 2 mg/l 
Zinc <100 mg/l --- --- 
Fòsfor <2.000 µg/l --- --- 
Fluor <400 µg/l --- 1,5 mg/l 
Matèries en Suspensió Absència --- --- 
Clor residual 0’3 mg/l 0’3 mg/l 1,0 mg/l 
Plata <2 --- --- 

CARÀCTERS RELATIUS A 
SUBSTÀNCIES TÒXIQUES 

  

Arsènic <5 µg/l --- --- 
Cadmi <1 µg/l --- 0,005 mg/l 
Cianurs <20 µg/l --- 0,05 mg/l 
Crom <5 µg/l --- 0,005 mg/l 
Mercuri <1 µg/l --- 0,001 mg/l 
Níquel <10 µg/l --- 0,02 mg/l 
Plom <10 µg/l --- 0,01 mg/l 
Antimoni <10 µg/l --- 0,05 mg/l 
Hidrocarburs aromàtics policíclics <0’1 µg/l --- 0,0001 mg/l 
Plaguicides <0’1 µg/l --- 0,0005 mg/l 

Font:Analítica dels Laboratoris del Dr. Echevarne. Analítica completa  
d’una mostra del 14/10/02 i normal d’una mostra del 4/4/02 

 
Anàlisi completa i normal al punt de consum 

Paràmetre Concentració Concentració 
màxima 

Bacteris aerobis  a 37º C <10 <10 --- 
Bacteris aerobis a 22º C <10 <10 --- 
Enterobacteris totals Absència --- --- 
Col·liforms totals a 37ºC <1 <1 --- 
Col·liforms fecals a 44ºC <1 <1 --- 
Escherischia Coli a 44ªC <1 --- 0 UFC/100 ml 
Estreptococs D de Lancefield Absència --- --- 
Staphylococcus aureus Absència --- --- 
Pseudomonas aeruginosa Absència --- --- 
Salmonella-Shigella Absència --- 0 
Bacteris anaerobis sulfit-reductors en 24 h a 37º C Absència --- --- 

Analítica dels Laboratoris del Dr. Echevarne. Analítica completa  
d’una mostra del 14/10/02 i normal d’una mostra del 4/4/02 
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Vistes aquestes taules es mostra 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.  
 
Des d’aquesta perspectiva, és interessant observar també l’evolució d’alguns 
paràmetres fisicoquímics significatius durant els darrers anys, tal i com es mostra a les 
figures següents: 
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 Font: Elaboració pròpia. 
 
En el cas de la conductivitat es mostra una clara tendència a la disminució. 
Concretament, per al període de referència, es constata un decrement del 12% global, 
o el que és el mateix, un 4% promitjat anual. 
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 Font: Elaboració pròpia. 
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En aquest cas les concentracions de clor varien en una franja molt estreta entre els 
0,25 mg/l i els 0,30 mg/l. Això indica un funcionament adequat del procés de cloració, 
ja que no es denoten variacions excessives. 
 

0,15 0,14

0,21
0,23

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

U
.N

.F
.

1999 2000 2001 2002

Any

TERBOLESA

 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
A diferència dels dos paràmetres anteriors, la terbolesa mostra una clara tendència 
l’alça, especialment significativa des de l’any 2001. Així, durant el període de 
referència la concentració s’ha incrementat un 53%, o el que és el mateix, un 13,3% 
promitjat anual. 
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 Font: Elaboració pròpia. 
 
Sens dubte, uns dels paràmetres fisicoquímics més rellevants per fer-ne el seguiment 
és la concentració de nitrats, a causa de la problemàtica general que es pateix a 
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Catalunya quant al seu increment a les aigües subterrànies. En aquest sentit, la Seu 
es troba molt lluny dels valors que s’assoleixen a altres punts del país. La franja de 
concentracions de nitrats per al període de referència es troba entre els 4 i els 7,5 
mg/l, i en qualsevol cas molt lluny dels 50 mg/l màxims admesos per la normativa 
vigent. 
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De forma similar al cas de la concentració de clor residual, el valor del pH durant el 
període de referència mostra una oscil·lació mínima, entre 7,9 i 8,1. Aquesta aigua 
lleugerament alcalina només té una variació de l’ordre de 0,1 unitats de pH. 
 
 
4.5.3. Tarifació. 
 
Per finalitzar aquest apartat, tot seguit es detalla la tarifació que es carrega al consum 
d’aigua d’abastament al municipi.  
 

Tarifes aigua de consum (any 2003) 
Primer tram Segon tram Gravamen general 

 
0’2050 €/m3 

 
0’4100 €/m3 0 €/m3 

Font: web de l’A.C.A. 
 
 
4.6. AIGÜES RESIDUALS. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 
4.6.1. Generació d’aigües residuals. 
 
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. 
 
 
4.6.2. La xarxa de clavegueram i el sistema de sanejament. 
 
La xarxa de col·lectors d’aigües residuals no està digitalitzada ni cartografiada. 
Tampoc estan separades les xarxes de les aigües pluvials i les residuals, que 
comparteixen la mateixa canalització. Sota l’asfalt existeix una doble xarxa de 
conductes d’aigües: les canalitzacions d’aigües residuals i els recs agrícoles.  
 
La problemàtica dels recs esmentada al punt anterior es va solucionar en part 
mitjançant es la desconnexió de bona part dels regs que es trobaven directament 
connectats al clavegueram. Tot i així, actualment encara en resten alguns de 
connectats al sistema de sanejament. 
 
Cal aclarir que no existeix una relació causa-efecte directa que permeti identificar els 
recs coma causants de l’increment de cabal a tractar per part de l’EDAR. Des dels 
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serveis tècnics del Consell Comarcal es considera que l’aportació d’aigua de rec 
agrícola a la xarxa de sanejament es demostra perquè la depuradora rep uns 5.000 
m3/dia, mentre que la Seu en consumeix aproximadament uns 3.000 m3 dels pous i de 
la captació de Bescaran detallades més amunt. Als quals se n’han afegir uns 1.000 m3 
addicionals corresponents als consums dels pobles de Montferrer, Bellestar i Alàs. Si, 
a més, es descompten les pèrdues en canonades, per rec per i neteja de patis de 
cases, es pot inferir que almenys la meitat (sobre un 30%) del volum tractat a l’EDAR 
prové d’aigua “directa” de rec.  
 
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.  
 
 
4.6.3. L’EDAR de Montferrer. 
 
La depuradora de Montferrer s’inaugurà el 1991. El projecte de l’empresa que aprovà 
l’antiga Junta de Sanejament preveia una capacitat de 5.000 m3/dia, que traduït a 
habitants equivalents en suposa uns 20.000, amb una càrrega orgànica d’entrada de 
DBO5  de 300 mg/l. La gestió va a càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i, com ja 
s’ha dit, hi aporten les aigües residuals els municipis de la Seu d’Urgell, Montferrer, 
Bellestar. Arfa, Alàs i Aravell. Això equival a una generació d’aigües residuals d’uns 
414 l/hab/dia. S’ha de tenir en compte, però, que aquesta xifra inclou el volum 
d’aigües “netes” procedents dels recs agrícoles que hi aboquen. 
 

Relació de nuclis habitats connectats  
a la depuradora de Montferrer 

Nucli Habitants 
Castellciutat 413 
El Poble Sec 102 
La Seu d’Urgell 9988 
Sant Antoni 154 
Sant Pere 54 
Santa Magdalena 306 
Serrat de la Capella 84 
Bellestar 89 
El Balcó del Pirineu 101 
Montferrer 221 
Arfa 162 
Alàs 400 
TOTAL 12.074 

Font: dades del cens del 2001 
 
L’EDAR és del tipus de llacunatge, un sistema per a depuració d’aigües amb 
contaminació bàsicament orgànica i que té com a aspectes positius el baix cost de 
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manteniment i la reduïda generació de fangs, mentre que com aspectes negatius 
destaca la necessitat de comptar amb una superfície molt gran que no estigui 
envoltada d’habitatges i la incapacitat de tractar eficientment càrregues contaminants 
orgàniques molt elevades.    
 
Calen dos operaris per a realitzar les operacions periòdiques de manteniment, 
jardineria inclosa. La regulació automàtica dels paràmetres funcionals (oxigen, 
bombeig, etc.) la realitza el programa de gestió de l’ordinador central de la planta. 
 
A més de les aigües residuals domèstiques, s’hi aporten les aigües residuals de tres 
polígons industrials connectats, concretament de la Seu d’Urgell, de Montferrer i el 
centre industrial “Lleteries”. En aquest sentit, l’activitat S.C. Cadí disposa de 
depuradora pròpia, que aboca diàriament entre 800 i 900 m3. 
 
La problemàtica més important identificada a l’EDAR de Montferrer és la ja esmentada 
de l’aigua procedent del reg agrícola. Molts d’aquests recs han anant quedant coberts 
amb el creixement urbanístic de la ciutat, fet que té com a conseqüència negativa 
immediata l’increment significatiu de volum d’entrada a la planta.  
 
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.  
 
L’any 2002, l’EDAR va tractar un promig de 4.985 m3 diaris, un 10% superior al tractat 
l’any anterior. Aquesta dada revela molt clarament que la capacitat de tractament de la 
planta es troba al límit i, molt probablement, s’excedirà a curt termini. Amb la 
desconnexió ja citada de certs recs, l’aigua a tractar no supera la capacitat tractament 
tant sovint però, en canvi, s’ha constatat un increment de la DBO5, que arriba a ser el 
doble del previst en el projecte de disseny. 

 
Dades de la depuradora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Població servida: 16.000 hab. aprox. de La Seu d’Urgell, Montferrer, Bellestar, Arfa, 
Poble Sec i polígons industrials de la Seu d’Urgell i Montferrer  
Disseny habitants equivalents: 20.000 habitants 
Temps de retenció total: 7-8 dies 
Consum d’aigua real: 220 l/h i dia 
Consum de disseny: 250 l/h i dia 
Cabal mitjà diari: 57,87 l/s (208 m3/h) 
Cabal màxim d’entrada: 173,87 l/s (625 m3/h) 
Cabal mitjà diari: 5000 m3/dia 
Contaminació d’entrada: 300 mg DBO5/l 
Dotació de contaminació: 75 g DBO5/h i dia 
Càrrega contaminant: 1.500 kg DBO5/dia 
Km de Col·lectors: 12 km 
Potència instal·lada: 190 kW 
Superfície total: 4.1 Ha 
Inversió total: 190 M pts en col·lectors i 315 M pts EDAR
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Efluent: qualitat de l’aigua exigible 

 
 
Procés general de funcionament. 
 
1. Procés de filtració-decantació físic:  
En ell se separen els materials més gruixuts o més pesats gràcies a un filtre de 
matèries voluminoses, un pou de decantació, un reixat i uns tamisos estàtics que filtren 
partícules majors de 1,5 mm de diàmetre. 
2. Procés biològic: 
Aquí es tracta d’afavorir l’actuació de microorganismes aerobis a fi i efecte que puguin 
oxidar la matèria orgànica dissolta a l’aigua amb l’ajut suplementari d’injectors-difusors 
d’oxigen, que eleven la tensió dels gasos formats en el medi aquós. Aquí es 
distingeixen dues fases: 
 

• Fase de creixement: els microorganismes metabolitzen la matèria orgànica 
dissolta en l’aigua i s’agrupen en flòculs de manera que els cossos més pesats 
decanten per gravetat. 

 
• Fase endògena: la manca de nutrients externs fa que els microorganismes 

autoconsumeixin la matèria orgànica de la qual estan formats fins a la seva 
total destrucció. 
 

El resultat dels processos físic i biològic és, respectivament, un sòlid i uns fangs. Els 
sòlids tenen com a destí l’abocador d’escombraries de Benavarri, mentre que els fangs 
de depuració se solen regalar com a adob orgànic. 
 
El procés més en detall.  
 
1. ENTRADA: 
 
L’aigua d’entrada passa inicialment per un filtre que elimina els elements més grollers 
de l’influent. Després sedimenten altres materials més fins en un pou que és dragat 
periòdicament i es filtren els elements més grans flotants en un nou reixat. Abans dels 
dos primers filtres, l’aigua haurà passat per una arqueta de sobreeiximent que fixa el 
màxim cabal en 173,61 l/s com a màxim, mentre que la resta de cabal per sobre 
d’aquesta xifra s’aboca directament al riu. Posteriorment l’aigua es bombeja cap a uns 
tamisos estàtics (hidronets) inclinats. Allò que no queda filtrat és recollit per un vis sens 
fi que ho vehicula a un compactador i d’aquí a un contenidor. L’aigua així filtrada passa 
a la primera bassa d’aireació. 
 
2. PRIMERA BASSA D’AIREACIÓ: 
 
L’oxigen per a l’oxidació que efectuen els microorganismes és subministrat per uns 
compressors que envien l’aire a la bassa a través de 266 difusors que pengen de 14 
cadenes. Així es produeixen els flòculs, que són la barreja del residu i els 
microorganismes. Aquests flòculs sedimenten al fons de la bassa i passen a formar 
part dels fangs que seran aspirats posteriorment per unes bombes. La major part dels 

PH: entre 6.5 i 8.5 
DBO5: menys de 25 mg/l 
Matèria en suspensió: menys de 30mg/l 
Característiques sensorials: incolora i inodora 
Eliminació col·liforms fecals: 99’95%
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fangs torna a ser injectada un altre cop al començament de la bassa per tal que l’aigua 
nova estigui sempre en contacte amb els microorganismes (procés de recirculació).  
 
Una part és desviada cap a la primera bassa de sedimentació per evitar que els fangs 
acabin saturant la bassa i perquè continuïn el seu procés de depuració (procés de 
purga). Les aigües superficials, en aquest moment ja més netes, són recollides per un 
canal que les porta a la segona bassa d’aireació. En aquesta bassa es produeix prop 
del 80% de la depuració en sí mateixa. Aquesta primera bassa està revestida per 1 m 
d’argila (la resta de basses estan revestides de polietilè). Té 3,5 m de fondària i el seu 
volum és de 19.054 m3. L’aigua hi roman una mitjana de 3,8 dies en el seu interior. 
 
3. SEGONA BASSA D’AIREACIÓ: 
 
El procediment és el mateix que a la bassa primera però en aquesta hi ha menys 
difusors. Concretament n’hi ha 55 de distribuïts en 5 cadenes que incorporen l’aigua 
que prové de la primera bassa per a completar i afinar la depuració. D’aquí l’aigua neta 
passa a la primera bassa de sedimentació. El volum d’aquesta bassa és de 16.475 m3 
i la seva fondària de 3,5 m. S’hi realitza la digestió del 75% del DBO5 restant a l’aigua, 
que hi roman una mitjana de 3,3 dies.  
 
4. PRIMERA BASSA DE SEDIMENTACIÓ: 
 
En ella l’efluent de les basses anteriors es deixa en repòs perquè els flòculs vagin 
sedimentant de mica en mica. L’aigua superficial, novament més neta, és conduïda a 
la segona bassa de sedimentació o d’envelliment. El volum d’aquesta bassa és de 
8.432 m3 i fa 3,5 m de fondària. Els fangs en poden arribar a cobrir fins a 2,8 m de 
gruix, que han de ser extrets cada 3 o 4 anys. L’aigua hi roman aquí un promig d’1,7 
dies. 
 
5. SEGONA BASSA DE SEDIMENTACIÓ O ENVELLIMENT: 
 
És la darrera bassa a on l’aigua es deixa en repòs abans de ser abocada al medi 
receptor, amb una reducció mínima de la càrrega orgànica del 95%. La seva estructura 
es pot dividir en dos grans segments: 

 
• Zona de sedimentació: de 3,5 m de fondària i un volum de 5.571 m3, on l’aigua 

roman un promig d’1,1 dies i des d’on cal extreure’n els fangs cada 3 o 4 anys. 
La principal funció d’aquesta zona és la de substituir la primera bassa de 
sedimentació mentre se n’estan extraient els fangs sedimentats, evitant així 
que la contaminació sigui abocada al riu directament. 
 

• Zona d’afinament: d’1 m de fondària i un volum de 3.217 m3, on l’aigua roman 
un promig d’un dia. En aquesta zona l’aigua superficial s’aboca al riu. La 
principal funció és la d’eliminar els microorganismes patògens gràcies a l’acció 
de radiació ultraviolada. 

 
De forma esquemàtica, l’estructura i el funcionament de tota la instal·lació es mostra a 
la figura següent. 
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Font: Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
 
 
 
4.7. MOSTREIG DE L’EDAR DE MONTFERRER. 
 
De forma paral·lela als treballs de la present auditoria ambiental, el gabinet de treball 
va realitzar un mostreig de l’aigua d’entrada i de sortida de l’EDAR de Montferrer. 
Aquesta campanya de mostreig es va realitzar durant l’estiu de 2003. Els detalls al 
voltant de la mateixa es detallen tot seguit. 
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4.7.1. Punts de mostreig. 
 
De forma consensuada amb els serveis tècnic de l’Ajuntament de la Seu, es va 
acordar realitzar el mostreig a tres punts diferents. 
 

 Punt 1. Sobreeixidor: 
Mostra presa al sobreeixidor que hi ha al col·lector principal al sud de la 
confluència del Valira amb el Segre. 

 
 Punt 2. EDAR-1: 

Mostra presa a l’entrada d’aigua residual a la planta, anterior a qualsevol 
procés físic de depuració (pou o bassa de decantació o sobreeixidor inicial de 
sòlids). 

 
 Punt 3. EDAR-2: 

Mostra presa a l’abocament d’aigua depurada al riu Segre, a tocar de la planta 
mateixa. 

 
 
4.7.2. Resultats obtinguts. 
 
Els resultats obtinguts es mostren a les següents taules: 
 
                            Analítica d’aigua residual a tres punts de la xarxa de sanejament 

Paràmetre Unitats Sobreeixidor Entrada 
Depuradora

Sortida 
Depuradora 

MES mg/l 104 107 96 
DQO total mg/l O2 294 245 53 
Sals solubles µS/cm 434 563 424 
Clorurs mg/l 34 60 30 
pH u. pH 6,49 6,78 7,15 
Fòsfor total mg/l 4,68 4,46 3,37 
Nitrogen Kjeldahl mg/l 40 59 25 
Nitrogen amoniacal mg/l 18 39 19 
Tensoactius aniònics mg/l <0’1 <0’1 <0’1 
Col·liforms totals Ufc/100ml 52.000 58.000 11.000 
Col·liforms fecals Ufc/100ml 1.200 1.400 2.700 
Estreptococs fecals Ufc/100ml 700 880 770 
DBO5 total mg/l 221,3 212,8 13,4 
TOC mg/l 23,5 52,7 22,6 
Sulfats mg/l 77 35 26 
Conductivitat 20º C µS/cm 390 507 381 
Terbolesa NTU 20 20 4’0 
Font: mostreig efectuat el 12 de juny del 2003 per tècnics de Tecnoambiente.  

Analítica dels laboratoris de Tecnoambiente 
 

Paràmetre Unitats Sortida 
Depuradora

Concentració 
màxima de 
referència* 

Percentatge 
mínim de 
reducció 

MES mg/l 96 35 mg/l 90% 
DQO total mg/l O2 53 125 mg/l 75% 
Fòsfor total mg/l 3,37 2 80% 
Nitrogen Kjeldahl mg/l 25 15 mg/l ** 70-80% 
Nitrogen amoniacal mg/l 19 15 mg/l ** 70-80% 
DBO5 total mg/l 13,4 25 90-99% 
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       Font: Elaboració pròpia. 
 
* Actualment no existeix cap normativa que reguli de forma específica la concentració 
màxima d’abocament de l’efluent d’una EDAR a llera pública, motiu pel qual es fa 
servir, només a nivell de referència, la taula 3 de l’antic reglament del domini públic 
hidràulic. El Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació de l’esmentat 
reglament, deixa a criteri de les administracions actuants els paràmetres màxims 
d’abocament en funció de la realitat local a on es realitzarà.  
 
** Aquest valor de 15 mg/l correspon al màxim admissible segons l’antic reglament 
esmentat per a la concentració de nitrogen total. El nitrogen total ve donat per la suma 
del nitrogen Kjeldahl + Nitrats + Nitrits. Aquests dos paràmetres no van ser analitzats 
quan es va realitzar el mostreig, però tanmateix ha estat emprat a la taula per mostrar 
que les concentracions de nitrogen Kjeldahl i l’amoniacal ja es troben per sobre del de 
l’antic reglament, motiu pel qual es conclou que el nitrogen total de la mostra hauria 
d’haver estat encara superior. 
 
 
4.7.3. Conclusions. 
 
Vistos aquests resultats, s’arriba a 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. 
 
 
4.8. ALTRES ABOCAMENTS: LA DEPURADORA DE LA S.C.L. CADÍ. 
 
La Cooperativa Cadí, com ja s’ha esmentat, disposa de pous propis de captació 
d’aigua i, des de 1995, compta amb una planta depuradora pròpia que aboca el seu 
efluent al Segre. El cost d’inversió fou proper als 1,2 M€ i el cost d’explotació ve donat 
bàsicament per la despesa elèctrica que gira al voltant dels 3.000 € mensuals.  
 
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. Abans 
de la construcció realitzaren un estudi de minimització del consum d’aigua, van tancar 
els circuits de refrigeració, van formar el personal, van caracteritzar l’abocament i van 
centralitzar tots els abocaments en un mateix punt. 
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La planta està ubicada a la riba esquerra del Segre i la tecnologia emprada és 
Degremont. Segons informació proporcionada per la pròpia activitat, no tenen 
problemes i funciona de forma pràcticament automàtica, ja que està sobre-
dimensionada. La DBO5 d’entrada oscil·la entre els 1500 a 1800 mg/l i la DQO 
abocada és inferior als 30 mg/l, quan el límit que té imposat és de 130 mg/l. 
 
De forma breu, el procés de funcionament és el següent: 
  

1. Desbast de gruixuts. 
2. Dessorrador-Desengreixador: els greixos tenen aplicacions agràries i les sorres 

van a una constructora-abocador de runes. 
3. Bassa d’homogeneïtzació: fet per neutralitzar les oscil·lacions de pH. Bassa de 

1000 m3 que manté el pH entre 7,5 i 7,8. 
4. Reactor biològic de 4000 m3 de capacitat: 4 turbines airejadores de les quals 

normalment en funcionen dues. El tems de retenció mitjà és d’una setmana. 
5. Decantador secundari: l’efluent, força transparent, s’aboca directament al riu. 

Els fangs generats són de l’ordre de 15 tones per setmana. 
6. Tractament de fangs: els fangs solen tenir al voltant d’un 88% d’aigua. Aquests 

fangs són deshidratats se n’acumula aproximadament un contenidor al mes. 
L’any 1999 van fer un estudi de sòls i fertilització per a esbrinar la dosi 
d’aplicació com adob orgànic i es va concloure que té sortida comercial i 
d’aplicació en aquest sentit. 

 
Per complementar la informació proporcionada per la pròpia activitat, el gabinet 
redactor va portar a terme un control analític de l’efluent de la planta, amb els 
resultats detallats a la següent taula. 
 

Analítica de l’efluent de la  
depuradora de la S.C. Cadí 

Paràmetre Unitats Resultats
MES mg/l 40 
DQO total mg/l O2 58 
Sals solubles µS/cm 2.140 
Clorurs mg/l 409 
pH u. pH 7,86 
Fòsfor total mg/l 4,03 
Nitrogen Kjeldahl mg/l 7 
Nitrogen amoniacal mg/l 6 
Tensoactius aniònics mg/l <0,1 
Col·liforms totals Ufc/100ml 38.000 
Col·liforms fecals Ufc/100ml 1.300 
Estreptococs fecals Ufc/100ml 330 
DBO5 total mg/l 11,1 
TOC mg/l 8,3 
Sulfats mg/l 80 
Conductivitat 20º C µS/cm 1.920 
Terbolesa NTU 4,0 
Font: mostreig efectuat el 12 de juny del 2003 
 per tècnics de Tecnoambiente. Analítica dels 

 laboratoris de Tecnoambiente 
 
Emprant els mateixos criteris detallats per a l’EDAR de Montferrer, s’obtenen les 
següents conclusions: 
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 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. 

 
 

4.9. CAMPANYA D’INVENTARI I MOSTREIG DE LES AIGÜES 
SUBTERRÀNIES. 
 
Novament amb l’objectiu de proporcionar informació el més acurada possible sobre la 
realitat de les aigües subterrànies a la Seu, l’equip auditor va realitzar de forma 
conjunta amb els serveis tècnics de l’Ajuntament una campanya d’inventari i mostreig 
dels pous existents al municipi, tot detallada als punts següents. 
 
 
4.9.1. Plantejament i metodologia. 
 
La campanya d’aigües subterrànies va tenir un objectiu doble. 
 

 Inventariar els pous d’aigua subterrània del terme municipal de la Seu d’Urgell, 
amb especial rellevància d’aquells ubicats a la zona agrícola. 

 
 Analitzar les aigües subterrànies per a avaluar-ne la qualitat de tres zones dels 

diferents aqüífers del municipi. 
 
Per a l’inventari de pous es van realitzar visites a totes les bordes i horts de les 
diverses partides de la zona agrícola de la Seu. Per a cadascun dels pous localitzats 
es van registrar els següents paràmetres: numeració ordinal, topònim, coordenada 
U.T.M, observacions diverses (antiguitat, fondària, ús actual, etc.) i numeració ordinal 
de la foto (vegeu reportatge fotogràfic al final d’aquest document). En tots els casos en 
què ha estat possible s’ha conversat amb el propietari a fi d’obtenir-ne el màxim 
d’informació. 
 
Per a l’analítica de les aigües subterrànies s’han escollit 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. Té una quarantena d’anys i dóna aigua als 166 
habitatges del barri homònim després de clorar-la. 

 
 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. El propietari comenta que li han 
dit que pateix contaminació per “amoni” i bacteris i que l’aigua no la pot fer 
servir “ni per a dutxar-se”. 

 
 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. 
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4.9.2. Resultats obtinguts i conclusions. 
 
Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent. 
 

Paràmetre Unitats Santa 
Magdalena Salit-13 Pou dels  

Bombers 
MES mg/l 2 4 2 
Terbolesa NTU 1,1 1,2 1,2 
Sals solubles µS/cm 555 453 494 
Clorurs mg/l 20 17 22 
pH u. pH 7,31 7,24 7,41 
Fòsfor total mg/l <0,05 <0,05 <0,05 
Manganès mg/l <0,1 <0,1 <0,1 
DBO5 total mg/l O2 3 <2,0 5,6 
TOC mg/l 6,65 6,94 10,97 
Col·liforms totals ufc/100ml 0 76 8 
Col·liforms fecals ufc/100ml 0 0 0 
Estreptococs fecals ufc/100ml 0 0 0 
Alcalinitat mg/l CaCO3 216 189 205 
Amoni Koroleff mg/l <0,01 <0,01 <0,01 
Duresa total mg/l CaCO3 382 248 246 
Nitrits mg/l <0,01 <0,01 <0,01 
Oxidabilitat mg/l O2 1,3 0,6 0,9 
Nitrats mg/l 26,38 7,18 13,21 
Sulfats mg/l 37 32 37 
Oxigen mg/l 8,7 8,6 9,0 
Terbolesa NTU 2,0 3,0 2,0 
Pesticides organoclorats* µg/l - <0,05 - 

Font: Mostreig de tècnics de Tecnoambiente el dia 30 de juliol del 2003 
Analítica feta als laboratoris de Tecnoambiente SL. 

 *L’Analítica d’organoclorats només es feu per a la mostra Salit-13. 
 
Les conclusions que s’extreuen a partir d’aquests resultats són: 
 

 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. 

 
 
4.9.3. L’inventari de pous. 
 
Quant a la campanya d’inventari de pous, tot seguit es mostren les dades obtingudes 
de forma tabulada amb els criteris més importants esmentats més amunt. Allà on no es 
disposava de suficient informació s’ha optat per deixar l’espai corresponent en blanc. 
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Número 
de pou Topònim UTM Observacions 

1 - X: 4681230 
Y: 375964 UTM a 20 m de distancia del pou. 

2 Borda Garnavet X: 4692211 
Y: 375441 Pou de més de 30 anys,  UTM  a 15 m al nord. 

3 El Salit X: 4698963 
Y: 375833 

Aigua no potable. Fan constar que els herbicides dels 
camps de blat de moro els maten les plantes del jardí. 

4 Polígon 2 X: 4693467 
Y: 375758 

No potable, només l’empren per a regar.  
El pou té una vintena d’anys. 

5 Polígon 2 X: 4693469 
Y: 375720 El pou té una vintena d’anys.  

6 Parcel·la Brescó X: 4694658 
Y: 375298 No es troba el titular. 

7 - X: 4694792 
Y: 375234 Té uns 14 anys i uns 4 m de fondària. 

8 - X: 4699923 
Y: 375772 No es troba el titular. UTM a uns 10 m al nord. 

9 - X: 4695685 
Y: 375422 

Pou  ja declarat a l’Ajuntament. El tub és de volta i el 
pou té uns 28 anys i 3 m de fondària. 

10 - X: 4696845 
Y: 375468 UTM a 10 m al nord. Situat al C/Sota del Salit. 

11 La Barraca X: 4692446 
Y: 375114 UTM a uns 10 m nord. 

12 Cal Joan X: 4693050 
Y: 375002 UTM  a uns 15 m al nord. 

13 - X: 4691100 
Y: 375128 Al bell mig d’un camp de fruiters. 

14 - X: 4694261 
Y: 375239 Finca doble. 

15 - X: 4695272 
Y: 375340 Finca en venda on no es pot entrar. 

16 - X: 4696383 
Y: 375451 UTM a uns 10 m sud. 

17 Salit Nazario 13-08 X: 4694394 
Y: 375562 

Es pren la foto d’un possible emplaçament. És el pou 
del qual es disposa d’analítica. 

18 Borda Rebés X: 4695405 
Y: 375673 

El pou es troba dins l’estable. Té més de 20 anys i la 
profunditat és de 3 m.  

No es fa servir per a consum de boca 

19 Borda Rebés X: 4696416 
Y: 375784 

Pou amb 8-10 m de fondària, recobert de fustes. 
S’empra per a consum d’aigua de boca 

20 Sr. Sànchez  
(Parcel·la 17) 

X: 4693527 
Y: 375895 Pou construït l’any 1994 de tub. Fa 3 m de fondària. 

21 Els Avets X: 4695538 
Y: 375906 - 

22 La Caseta X: 4696649 
Y: 375017 - 

23 - X: 4694650 
Y: 375128 

Foto llunyana, a uns 25 m al nord,  a l’igual que la 
localització UTM 

24 - X: 4695761 
Y: 375239 

Foto llunyana a uns 20 m al nord, a l’igual que la 
localització UTM 

25 - X: 4696772 
Y: 375340 

La foto correspon a la casa, a dins la qual es troba el 
pou que ens ha fet saber un veí 

26 - X: 4694883 
Y: 375451 

La foto correspon a una casa gran que fa cantonada. 
El pou ens l’ha comunicat un veí 

27 Salit del Torrell-2 X: 4695894 
Y: 375562 

Pou d’uns 3 m de fondària. Aigua analitzada i no 
potable. Té 14 anys.  

28 - X: 4696905 
Y: 375673 - 

29 Casa Ponsa X: 4694916 
Y: 375784 Foto d’una casa. El pou ens l’ha comunicat un veí 
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Número 
de pou Topònim UTM Observacions 

30 - X: 4692446 
Y: 375114 Foto de lluny, a 25 m al nord. El pou és dins del corral. 

31 - X: 4693050 
Y: 375002 UTM a 20 m al nord. 

32 Can Barraqueta del 
Segre 

X: 4691100 
Y: 375128 - 

33 Borda Brilles (Hípica) X: 4694650 
Y: 375128 Pou de més de 15 anys i 74 m de fondària. 

34 Torre del Cap X: 4695761 
Y: 375239 Borda abandonada. Pou amb el “teulat” de pissarra. 

35 - X: 4696772 
Y: 375340 Possible pou d’on surten unes mànegues. 

36 Borda Feliu X: 4681230 
Y: 375964 

Pou datat el 26 de febrer de 1962. L’aigua és per a 
consum de boca i té 6 m de fondària. 

37 Les Torres 11-1 X: 4692211 
Y: 375441 

L’aigua no és apta per consum de boca. El pou fa 9 m 
de fondària i té 41 anys d’antiguitat. A causa de les 

plantacions de blat de moro dels camps del voltant que 
s’iniciaren fa dos anys, el motor es cobrí d’aigua i 

s’espatllà. 

38 Cal Carcolze X: 4698963 
Y: 375833 

Foto general de la casa. L’existència del pou és 
comunicada pels veïns. 

39 Borda Cargolet X: 4695894 
Y: 375562 

Té 4 anys d’antiguitat i 50 m de fondària. El pou és al 
mig d’un prat de vessant. No s’ha fet cap analítica.  

40 Can Batalla 
(Hípica Les Torres) 

X: 4696905 
Y: 375673 

Pou de 40 m de fondària i 4 anys d’antiguitat. S’han fet 
dues analítiques i mai s’ha emprat per a consum de 

boca. 

41 
Borda Peret de la 

Masovera (CRP Les 
Valls del Cadí) 

X: 4694916 
Y: 375784 Entre 6-8 metres de fondària i uns 50 anys d’antiguitat.

42 Torre del Mig X: 4690841 
Y: 375994 Pou d’uns 30 anys que subministra aigua de boca. 

43 Borda Pona X: 4690952 
Y: 374744 

Pou d’uns 10 anys d’antiguitat que no es fa servir per a 
aigua de boca. 

44 Borda Bario X: 4690063 
Y: 374004 

Pou de 40 m de fondària que sols té un any i que 
subministra aigua pel bestiar (tenen dos pous més que 

no fan servir). 

45 Cal Pobladó X: 4690305 
Y: 375511 

Pou de més de 50 anys d’antiguitat. L’aigua es troba a 
uns set metres i no la fan servir com aigua de boca. 

46 Cal Torradó X: 4689851 
Y: 372909 

Pou dins de la casa que té més de 27 anys. No s’ha 
entrat a dins. Beuen de l’aigua del pou. 

47 Cal Pal X: 4689851 
Y: 372909 

El pou té uns 10-12 anys i fan servir l’aigua per al propi 
consum. Té 3-4 m de fondària. 

48 Cal Diligent X: 4689439 
Y: 372730 

El pou té més de 20 anys i uns 7,5 m de fondària. 
L’aigua és per a consum propi. 

49 Cal Galabert  X: 4689810 
Y: 372832 

El pou té més de 50 anys. Consum propi i per al 
bestiar. 

50 Cal Borda/Fideuaire X: 4689515 
Y: 372692 Pou dins de casa. Aigua per a consum propi. 

51 Borda Llangort 
(Cantacorbs) 

X: 4689048 
Y: 373850 

Pou de més de 60 anys d’uns 12 m de fondària. Fan 
anàlisis d’aigua i la cloren per emprar-la de boca. 

52 Borda Llangort 
(Cantacorbs) 

X: 4689022 
Y: 373645 

Pou d’uns 120 m de fondària i d’uns 8-10 anys 
d’antiguitat. Fan servir l’aigua també per a ús de boca. 

53 Borda Llangort 
(Cantacorbs) 

X: 4688948 
Y: 373750 

L’aigua és a uns 2 m de fondària però no el fan servir 
(hi ha dos pous més que no fan servir tampoc). 

54 Borda Nausàs X: 4689500 
Y: 373575 

Pou d’uns 30 m de fondària i més de 40 anys 
d’antiguitat. 

55 Borda Toni X: 4689577 
Y: 373685 Aigua que fan servir com a de boca. 

56 Borda Toni X: 4689572 
Y: 373649 Aigua per al bestiar. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 118

Número 
de pou Topònim UTM Observacions 

57 Borda Baró X: 4689552 
Y: 373181 

Aigua que fan servir com a potable tot i que no l’han 
analitzada. El pou té uns 20 anys i té uns 20-25 m de 

fondària. 

58 Borda Pinell X: 4689900 
Y: 373212 

Aigua que fan servir com a potable. El pou té uns 40 
anys i l’aigua està a uns 7-8 m de fondària. 

59 Borda Pinell X: 4689856 
Y: 373181 Es troba situada al cantó de la Borda Pinell. 

60 Borda Montserrat X: 4689669 
Y: 373128 

Pou d’uns 40 anys i d’uns 7-8 m de fondària que els 
subministra aigua com a potable. El pou es troba dins 

del celler. 

61 Borda Guilla  X: 4689644 
Y: 373143 Els propietaris no col·laboren tot i tenir pou. 

62 Comunitat de Santa 
Magdalena 

X: 4690161 
Y: 372664 

El pou té uns 40 anys i dóna aigua als 166 habitatges. 
L’aigua és clorada.  

63 Mas Sagalers X: 4689308 
Y: 373502 

El pou té uns 15 anys i té uns 30 m de fondària. El fan 
servir d’aigua de boca a l’estiu. 

64 Borda Saire X: 4689227 
Y: 373459  Pou de formigó. No hi són els propietaris. 

65 Borda Andria X: 4690272 
Y: 372828 

El pou és del 11-3-67 i l’aigua es troba a uns 7 metres 
de fondària. 

66 Borda Palanca X: 4689831 
Y: 373940 

El pou és del 16-2-71, amb ús de boca malgrat no 
haver-la analitzat mai. 

67 Borda Cinca X: 4690594 
Y: 373578 

Se sap que tenen pou tot i que els propietaris no hi 
són. 

68 Borda Guiu  X:4690330 
Y:373756 

Se sap que tenen pou tot i que els propietaris no hi 
són. 

69 Borda Lleó X: 4690221 
Y: 373597 Els propietaris no hi són. 

70 Borda Cal Parra X: 4690390 
Y: 373620 

L’aigua del pou no els és suficient i per això estan 
connectats a l’aigua de la Seu. 

71 - X: 4691187 
Y: 374312 - 

72 
Nº 96 del Pla de Sant 
Ermengol (hortets del 

Segre) 

X: 4693409 
Y: 373502 No és del tot segur que allò fotografiat sigui el pou. 

73 - X: 4691007 
Y: 373571 Els propietaris no hi són. 

74 - X: 4690849 
Y: 373992 

Se sap que tenen pou tot i que els propietaris no hi 
són. 

75 - X: 4690776 
Y: 374196 El pou és compartit entre dues finques. 

76 - X: 4690642 
Y: 373992 Els propietaris no hi són. 

77 - X: 4690840 
Y: 374055 Els propietaris no hi són. 

78 - X: 4690644 
Y: 374137 L’aigua està a 3 m de fondària. 

79 - X: 4690761 
Y: 374163 Els propietaris no hi són. 

80 - X: 4690670 
Y: 373729 Una reixa en tapa la visibilitat. 

81 - X: 4690684 
Y: 373696 - 

82 - X: 4690784 
Y: 374059 Pou al giratori del Parc de Bombers. 

83 Can Pregada X: 4690045 
Y: 372509 

Pou de més de 50 anys i d’uns 5-6 m de fondària. No 
l’utilitzen per a aigua de boca. 

84 Borda Dalmau X: 4690030 
Y: 372427 

Els propietaris no hi són per hom assegura que tenen 
pou. 
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Número 
de pou Topònim UTM Observacions 

85 Borda Codina X: 4690329 
Y: 372632 Pou construït el 7-4-70 i fa més de 7 m de fondària. 

86 Frigorífics Valira X: 4690711 
Y: 372564 

Empresa d’especejament amb depuradora pròpia i 
donada d’alta a l’ACA. El pou fa uns 60 m de fondària. 

87 Borda Canut X: 4690433 
Y: 372383 

Se sap que tenen pou tot i que els propietaris no hi 
són. 

88 Borda Estevet X: 4690428 
Y: 372368 

Se sap que tenen pou tot i que els propietaris no hi 
són. 

89 Pou per a 
Castellciutat 

X: 4690897 
Y: 371896 

Edifici isolat a dins del qual hi ha un pou que 
subministrava aigua a Castellciutat. Els veïns no saben 

si encara funciona. 

90 Sector la Caubera X: 4692431 
Y: 372184 

Hom no sap amb certesa si allò fotografiat és un pou 
tot i que tot fa pensar que ho sigui. 

91 Can Joan Cerdaña X: 4691291 
Y: 372286 

El pou té uns 10 anys i fa uns 100 m de fondària. 
L’aigua l’empren només per a regar 

92 Ca l’Arnau X: 4691143 
Y: 372278 Aproximadament el pou té uns 10 anys.  

93 Cal Llibrat X: 4690970 
Y: 371629 

El pou té 14 anys i uns 50 m de fondària i subministra 
aigua per al bestiar. La borda està connectada a la 

xarxa d’aigua de la Seu. 

94 Cal Bescaran X: 4691049 
Y: 375529 

El pou té poc més de 20 anys i es troba situat a l’altre 
costat de la carretera. La fan servir d’aigua de boca. 

95 Borda d’en Pere de 
Vilanova 

X: 4691131 
Y: 375109 

No el fan servir. L’aigua els ve de la xarxa. El pou té 
uns 6 m de fondària i fou construït el 1968. 

96 Borda Troc X: 4691084 
Y: 375411 

El pou té uns 5-6 m de fondària i és del 1964. Beuen 
aigua del pou i no estan connectats a la xarxa. 

97 Torre del Manresà X: 4690973 
Y: 376177 

Pou que té una trentena d’anys i que fa uns 60 m de 
fondària. El pou es troba a l’altre cantó de la carretera i 
està declarat a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

98 Col·legi La Salle X: 4691003 
Y: 372334 - 

99  Cooperativa Cadí X: 4690782 
Y: 372957 - 

100 Pavelló Poliesportiu X: 4691038 
Y: 373799 - 

101 Pavelló Poliesportiu X: 4691054 
Y: 373866 - 

102 Dr. Peiró X: 4691137 
Y: 374181 Pou municipal. 

103 Dr. Peiró X: 4691155 
Y: 374274 Pou municipal. 

104 Borda Avellanet X: 4690926 
Y: 374103 

Pou que es construí aproximadament el 1970, té uns 
14 m de fondària i dóna aigua per al bestiar i per a les 

persones. 

105 Passeig del Parc X: 4690643 
Y: 372836 - 

 
Les principals conclusions obtingudes a partir d’aquest inventari són: 
 

 Els habitants de la riba esquerra del Segre no estan majoritàriament connectats 
a la xarxa d’aigua potable, per tant depenen dels seus propis pous o bé de les 
garrafes d’aigua potable adquirides a supermercats. Per aquest motiu s’haurien 
de descomptar dels habitants generals en el càlcul del consum per càpita de 
l’aigua distribuïda per la xarxa general. 

 
 Els habitants del barri de Santa Magdalena no estan connectats a la xarxa 

d’aigua potable i per tant depenen del pou que tenen per abastir-se. Els 
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habitants dels 166 habitatges (vora d’uns 500) també han com en el cas 
anterior. 

 
 Tots els habitants de la riba esquerra del Segre tenen pous propis amb una 

fondària aproximada d’uns 3-4 m en el Pla del Salit, uns 20 m els dels primers 
vessants i fins a 120 metres els més enfilats a la muntanya. 

 
 La majoria de persones que tenen pous al Salit no en beuen l’aigua perquè en 

desconfien i perquè gairebé ningú les ha fet 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. 

 
 La majoria de propietaris de terrenys del Pla de Sant Ermengol reguen amb  

aigua procedent del rec i per això no tots tenen pous propis com passa al 
sector del Salit. En canvi, a diferència del Salit, els pous que tenen els 
proporcionen aigua que fan servir per a consum humà. 

 
 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 de l’aparent i presumpta  
“absència de malalties” imputables a la qualitat de l’aigua . 

 
 Diverses persones que tenen horts i jardins del Salit es queixen dels herbicides 

que provenen, per escolament superficial, dels camps de blat de moro 
circumdants i que els mata els rosers, la gespa o plantes dels horts, a banda 
del perill que representa per la contaminació dels pous amb nivells d’aigua molt 
superficials. 

 
 Diverses persones es queixen que a partir i durant el rec intensiu del blat de 

moro, el nivell dels pous els puja fins a alguns extrems que els espatlla el 
motor-bomba elèctric. 

 
 La gent que viu a les bordes es queixa de no tenir aigua potable de la Seu ni 

tampoc analítiques gratuïtes dels seus pous (finançades amb diner públic, del 
que s’estalvia l’ajuntament del subministrament d’aigua) i, a més, temen que 
l’inventari sigui un pretext per a fer-los pagar per l’aigua que ara empren 
gratuïtament. 

 
 
4.10. CAMPANYA DE MOSTREIG DE LES AIGÜES SUPERFICIALS. 
 
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. Els resultats obtinguts es detallen tot seguit. 
 
 
4.10.1. Metodologia. 
 
El Segre al seu pas per la Seu rep l’aportació de diversos abocaments contaminants, 
d’origen industrial, domèstic i “natural”. Concretament, entre d’altres, destaquen: 
 

 Abocament de la S.C. de Cadí. 
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 Aigua del Valira (amb una elevada càrrega contaminant fruit de l’absència de 
depuració d’aigües residuals al Principat d’Andorra). 

 Abocament dels habitatges de Castellciutat no connectats a la xarxa de 
sanejament. 

 Abocament dels sobreeixidors del col·lector principal de la xarxa de 
sanejament. 

 Abocament de l’efluent de la Depuradora de Montferrer. 
 
A més, per mor de la captació d’aigua per al Parc del Segre, el cabal principal del 
Segre es redueix molt fins que l’aigua captada no és retornada al riu. Aquesta reducció 
de cabal podria influir en variacions de certs paràmetres de l’aigua.  
 
El plantejament del mostreig fou seqüencial, d’aigües amunt de la Seu fins passada la 
depuradora de Montferrer. El mostreig pretenia, a més d’analitzar la qualitat puntual  
de l’aigua del Valira i del Segre, esbrinar l’efecte potencial dels diversos abocaments 
residuals sobre aquest darrer riu. 
 
 
4.10.2. Punts de mostreig. 
 
Els punts seleccionats per al mostreig i la seva justificació es detallen tot seguit. 
 

 Segre 1: 
Entre la Seu d’Urgell i Alàs. Aquest tram només ha rebut les aportacions 
contaminants dels pobles i les activitats agroindustrials d’aigües amunt 
(Martinet, Bellver, etc.). És la mostra “control”. Des que entra al terme de la Seu 
rep els abocaments contaminants sobredits. 

 
 Segre-2: 

Mostra presa dins del canal de captació d’aigua del Parc del Segre, en el seu 
tram inicial, allà on les aigües circulen lentament, fet que probablement 
permetria la sedimentació de determinades substàncies amb un pes i mida 
determinada. 

 
 Segre-3: 

Mostra presa en el tram en què el Segre ha reduït el seu cabal fruit de la 
captació d’aigües per al Parc del Segre. 

 
 Segre-4: 

Mostra presa aigües avall de l’abocament de la depuradora de la S.C.Cadí i 
abans de l’aiguabarreig del Valira.  

 
 Segre-5: 

Mostra presa entre la confluència del Valira i la Depuradora de Montferrer. 
 
 

 Segre-6: 
Mostra presa aigües avall de la Depuradora de Montferrer. 

 
 Valira-1: 

Mostra presa just davant del Parc del Valira. 
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4.10.3. Resultats. 
 
Els resultats obtinguts es detallen a les següents taules: 
 

Analítica d’aigües superficials del Segre i el Valira 
Paràmetre Unitats Segre-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Valira-1 
MES mg/l 27 22 14 23 47 28 75 
DQO total mg/l O2 39 27 26 26 <10 26 26 
Sals solubles μS/cm 138 136 202 220 131 219 177 
Clorurs mg/l 13 12 20 28 13 15 14 
pH u. pH 7,71 7,88 7,94 7,79 7,66 7,28 7,58 
Fòsfor total mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,15 0,08 0,94 0,24 
Nitrogen Kjeldahl mg/l <1 <1 <1 <1 <1 4 3 
Nitrogen amoniacal mg/l 0,12 0,11 0,11 0,24 0,19 1,96 1,0 
Tensioactius aniònics mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
DBO5 total mg/l 2,0 2,3 2,3 3,2 <2 7,3 3,3 
TOC mg/l 19,9 11,1 18,2 10,7 7,0 13,3 11,7 
Sulfats mg/l 15 15 10 15 15 15 10 
Conductivitat 20º C μS/cm 124 122 180 198 118 197 159 
Terbolesa NTU 2,0 3,0 2,0 1,5 4,0 3,0 5,5 

Font: Mostreig de tècnics de Tecnoambiente el dial 12 de juny del 2003. 
Analítica feta als laboratoris de  Tecnoambiente SL  

 
Analítica d’aigües superficials del Segre i el Valira 

Paràmetre Unitats Segre-2 S-3 S-5 Valira-1 
MES mg/l 10 4 22 26 
DQO total mg/l O2 <10 <10 <10 <10 
Sals solubles μS/cm 372 457 418 262 
Clorurs mg/l 21 20 19 18 
pH u. pH 8,26 7,73 8,29 8,14 
Fòsfor total mg/l 0,09 0,08 0,34 0,19 
Nitrogen Kjeldahl mg/l <1 <1 <1 <1 
Nitrogen amoniacal mg/l 0,33 0,10 0,21 <0,01 
Tensioactius aniònics mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Col·liforms totals Ufc/100ml 360 380 950 264 
Col·liforms fecals Ufc/100ml 10 43 270 160 
Estreptococs fecals Ufc/100ml 0 0 248 40 
DBO5 total mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
TOC mg/l 2,0 2,0 4,0 4,0 
Sulfats mg/l 27 27 43 27 
Conductivitat 20º C μS/cm 336 412 376 236 
Oxigen mg/l 8,6 8,6 7,6 7,6 
Terbolesa NTU 2,5 1,3 5,0 5,6 

Font: Mostreig de tècnics de Tecnoambiente el dia 8 d’agost del 2003. 
Analítica feta als laboratoris de Tecnoambiente SL  

 
 
4.10.4. Conclusions. 
 
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.  
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 La terbolesa del riu Valira 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. 

 
 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. 
 
5.1. ENTRADES ENERGÈTIQUES I CONSUMS SECTORIALS. 
 
5.1.1. Electricitat. 
 
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  

 kWh 
1998 34.462.989 
1999 36.879.156 
2000 37.304.689 
2001 37.307.192 
2002 41.441.852 

           Font: PEUSA 

Consum d'electricitat al municipi (1998-2002)
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Amb les dades de consum elèctric 
bimensual de l’any 2002 es pot 
observar com els pics de major 
consum es donen als mesos 
d’hivern, destacant-ne el gener i el 
febrer, on el consum es va situar 
en els 8.523.015 kWh. La 
tendència, a mesura que s’apropa 
l’estiu, és de disminució del 
consum, tot registrant-se el mínim 
consum durant els mesos de 
setembre i d’octubre, quan se’n 
van consumir 6.023.545 kWh. 
Després d’aquest mínim, amb 
l’hivern es registra un nou 
increment en el consum, però 
sense arribar als valors registrats 
als mesos de gener i febrer 
anterior. 

Consum d'electricitat bimensual. 2002
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        Font: PEUSA 

 
Quant als percentatges de consum segons el CNAE, l’any 2002 el consum domèstic 
d’electricitat va representar un 42’5% del total de l’electricitat al municipi, amb 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell 

 

 126 

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. 

 
 
Des de 1998, el percentatge de consum d’electricitat en el sector domèstic respecte 
del total de consum al municipi ha estat sempre superior al 40%, incrementant-se any 
rere any des d’aleshores. El 2001 es va registrar la màxima proporció de consum 
domèstic respecte del total (43,5%), per desprès disminuir un punt percentual el 2002, 
tot situant-se en el 42,5%, ja esmentat anteriorment. 
 
 

Consum d’electricitat en el sector domèstic a la Seu d’Urgell 

 
Consum elèctric en el 

sector domèstic 
(kWh) 

% sector domèstic 
en el total de 

consum 
1998 14.023.465 40,09 
1999 14.868.866 40,32 
2000 15.572.174 41,74 
2001 16.226.937 43,50 
2002 17.618.131 42,50 

       Font: PEUSA 
 
 
5.1.2. 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.  
 
Durant últim any, es van consumir 514.729 kg de gas propà, equivalents a 581,6 tep, 
distribuïts mensualment tal i com es mostra a la figura següent: 
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Consum de gas propà al 
municipi 

Font: Repsol-Gas. 

2002 Gas propà 
(kg) 

Gener 128.056 
Febrer 28.869 
Març 34.728 
Abril 118.480 
Maig 7.454 

0 
Juliol 24.819 
Agost 9.909 

Setembre 10.031 
Octubre 66.963 

Novembre 74.380 
Desembre 11.040 

Consum de gas propà en La Seu d'Urgell. 2002
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 Font: Elaboració pròpia. 
 
El màxim consum de gas propà el 2002 es va realitzar els mesos de gener (128.056 
kg) i Abril (118.480 kg), mentre que el mínim es va donar els mesos de Juny (0 kg) i 
Agost (9.909 kg). Durant l’any es produeixen pics de consum que no responen a 
estacionalitat, encara que el mínim consum va correspondre a l’estiu. 
 
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. 
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5.1.3. Combustibles líquids d’origen fòssil. 
 
L’estimació de la quantitat de combustibles líquids que es consumeixen en un municipi 
és un càlcul estimatiu complex que requereix de la disponibilitat d’un gran nombre de 
dades  i de fonts ben diverses. Com que el consum d’aquest tipus de combustible està 
molt lligat al transport, s’ha de determinar com es prenen les dades de referència, si es 
considera el consum que es realitza dins del municipi (ja sigui de vehicles locals o 
vinguts de fora), o si, contràriament, es considera el consum que realitzen els 
habitants, independentment què ho facin a dins o fora dels límits municipals. En funció 
d’escollir una o altra opció, els resultats poden variar. 
 
En aquest sentit, tot seguit se’n realitzen 3 de diferents en funció de criteris diversos 
que seran integrades més endavant en un resultat final operatiu. 
 
Estimació 1:  
 
Es realitza a partir de la quantitat de vehicles que constitueix el parc mòbil de la 
Seu i s’estima el seu consum total independentment que s’hagi efectuat dins o fora 
dels límits del terme municipal. Es fixa un factor de quilòmetres recorreguts a l’any per 
cada vehicle (20.000 km/any) i un consum mitjà (10 litres/100 km) i gràcies a aquests 
factors de conversió s’estima el consum de tot el parc mòbil de forma conjunta. 
 

 1995 2001 2002 
Total vehicles 6.398 7.055 7.503 
Total km 127.960.000 141.100.000 150.060.000 
Total consum  
(milions de litres) 12,79 14,11 15 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Estimació 2:  
 
A partir del consum mitjà per habitant de Catalunya (0,63 teps/any) i del nombre 
d’habitants del municipi. Un cop obtingut el càlcul en TEP per al total d’habitants de 
la Seu, es desglossa en funció del percentatge general de consum de 
gasolina/gasoil/fueloil fins a obtenir una estimació dels litres consumits de cada tipus 
de combustible líquid. La suma de tots ells permet la quantificació final del consum 
total en milions de litres. 
 

 1996 2001 2002  
Nre. Habitants 10.711 10.887 11.726   
TEP 6.748 6.859 7.387   
Gasolines 2.053,4 2.087,2 2.247 30,43% 
Litres 2.566.750 2.609.000 2.809.974  
Gasoils 3.988,7 4.054,3 4.366 59,11% 
Litres 4.587.005 4.662.445 5.021.682  
Fueloil 705,2 716,8 771 10,45% 
Litres 874.730 889.119 957.256   
Consum total 
(milions de litres) 8,02 8,16 8,78   
Font: Elaboració pròpia. 
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Així, en 5 anys (entre 1996 i el 2001), segons aquesta estimació el consum s’hauria 
incrementat un 1,78%. 
 
Estimació 3:  
 
Es realitza a partir del consum que es fa dins del municipi, tant a les vies 
interurbanes com a les vies locals.  
 
� Quant a les vies interurbanes, s’empren les dades d’IMD i els quilòmetres 
recorreguts inclosos dins del terme municipal. Gràcies a la percentualització dels tipus 
de vehicles (turismes/motos/furgonetes/camions) i del consum mitjà de combustible 
d’aquests per unitat de longitud, s’estima el consum de combustible que efectuen 
aquests vehicles per les vies interurbanes que discorren dins del municipi. 
 
� Pel que fa a les vies locals, es té en compte el parc mòbil municipal i la 
mitjana tabulada de 10 a 15 km/dia recorreguts per cada vehicle dins del municipi. Per 
fer la conversió a litres de combustible s’ha tingut en compte el consum de 
combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la xarxa viària (CORINAIR 
1990). 
 

Consum de combustible en vies interurbanes amb recorregut dins del terme municipal 
de La Seu d’Urgell (segons IMD del 2001) 

 N-145 
(1,2 km) 

N-260 (1) 
(4,8 km) 

N-260 (2) 
(2,45 km) 

Total vehicles/dia 15.001-20.000 10.001-15.000 5.001-10.000 
km/any (Turismes) 5.872.156,5 16.777.590 5.138.137 
Litres 494.436 1.412.674 432.631 
km/any (Motos) 422.341,5 1.206.690 369.549 
Litres 44.346 126.702 38.803 
km/any (Camions i Furgonetes) 1.369.735,5 3.913.530 1.198.519 
litres 136.973 391.353 119.851 
Consum per vies (litres) 675.755 1.930.729 591.285 
CONSUM TOTAL 3,2 (milions de litres) 

Nota: el percentatge de vehicles ha estat extret del parc mòbil de la Seu. 
 

Evolució del consum de combustible en la xarxa local (segons parc mòbil municipal) 
 1995 1996 2001 
Total vehicles 6.398 6.421 7.055 
Km/any(Turismes) 21.849.812 22.073.375 24.660.312 
litres 3.198.813 3.231.542 3.610.270 
Km/any (Motos) 1.861.500 1.815.875 1.774.812,5 
litres 195.457 190.667 186.355 
Km/any (Camions i Furgonetes) 5.479.562 5.406.562 5.753.312 
litres 1.079.474 1.065.093 1.133.402 

CONSUM TOTAL (milions de litres) 4,47 4,49 4,93 

Nota: el percentatge de vehicles ha estat extret del parc mòbil de la Seu. 
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Així doncs, tenint el compte les estimacions de consum de combustible en les vies 
interurbanes dins del municipi gràcies a llurs IMD i el consum dins la xarxa local 
gràcies al parc mòbil de la Seu, es pot estimar que el 2001 es van consumir 8,13 
milions de litres de combustible a La Seu d’Urgell. 
 

 
Milions de litres 

(2001) 
Vies Interurbanes 3,2 
Xarxa local 4,93 
CONSUM TOTAL (2001) 8,13 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Comentaris generals. 
 
Un cop fetes les tres estimacions per al consum de combustibles líquids, s’ha 
considerat l’any 2001 per fer la mitjana global, ja que no hi ha dades d’IMD de l’any 
2002 (Estimació 3).  
 
Així, l’any 2001 s’observa que les estimacions 2 i 3 son quasi idèntiques (8,16 i 8,13 
milions de litres respectivament). L’estimació 1, contràriament, dóna un resultat molt 
més elevat (14,1 milions de litres aproximadament) atès que estima el consum de tot el 
parc mòbil municipal, tant a dins com a fora del municipi. 
 

 Estimació 1 Estimació 2 Estimació 3 
Consum 2001 (Milions de litres) 14,11 8,16 8,13 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Realitzant el promig de les estimacions 1, 2 i 3, s’obté un resultat de consum de 10,13 
milions de litres de combustible líquid, es a dir,  8.529,3 tep.  
 
5.1.4. Energies renovables. 
 

Es disposa de dades d’energia fotovoltaica produïda a La Seu, entre juliol de 2006 i el 
gener de 2007. Aquesta producció ve reflectida a la següent taula: 

Energia fotovoltaica produïda a La Seu 

DATA KW 
Juliol 06 855 

Agost 06 365 

Setembre 06 602 

Octubre 06 718 

Novembre 06 424 

Desembre 06 566 

Gener 07 592 
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5.2. CONSUM TOTAL D’ENERGIA. 
 
Considerant el consum d’electricitat, gasos liquats del petroli (propà) i combustibles 
líquids en el municipi, es pot realitzar una estimació en forma de balanç del total 
d’energia que es consumeix a La Seu d’Urgell. S’han tingut en compte les dades 
corresponents a l’any 2002, encara que en el cas dels combustibles líquids, s’ha 
realitzat una traspolació mitjançant les dades disponibles en aquest any del nombre 
d’habitants i del parc de vehicles, ja que no hi havia disponibilitat de dades d’IMD.  
 
Des d’aquesta perspectiva, a La Seu d’Urgell es van consumir 13.261,7 tep l’any 2002.  
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. 
 
 

Consum total d’energia a La Seu d’Urgell. 2002 
 2002 
Electricitat 3.572’5 tep 
GLP (propà) 581’6 tep 
Combustibles Líquids  9.107’6 tep 
TOTAL CONSUM D’ENERGIA  (tep) 13.261’7 tep 

Font: Elaboració pròpia. 
 
El principal tipus d’energia quant a magnitud de consum a La Seu d’Urgell el 2002 és 
el dels combustibles líquids, que representa un 68’7% del total. A continuació hi és 
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. 
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5.3. 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. 
 
 
5.3.1. Consum elèctric. 
 
Es disposa de les dades de consum d’electricitat en dependències i serveis municipals 
durant el període 1998-2002. Concretament, el consum total d’electricitat 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.  
 
 
 
 

Consum elèctric municipal (1998-2002) 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Variació 

2001-2002 
(%) 

Dependències (kWh) 1.220.960 1.295.405 1.324.584 1.520.566 1.219.767 - 19,8% 
Enllumenat (kWh) 1.889.200 2.181.148 2.369.392 2.304.552 2.341.659 + 1,6% 
TOTAL (kWh) 3.110.160 3.476.553 3.693.976 3.825.118 3.561.426 - 6,9% 
TOTAL (tep) 268,1 299,7 318,4 329,8 307 - 6,9% 
Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell i PEUSA. 
 
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. 
 
L’any 2002 el valor màxim de consum elèctric a l’enllumenat públic es va produir els 
mesos d’hivern, on el màxim es va donar al gener (261.342 kWh), seguits pel 
desembre, l’octubre i el novembre. La mínima despesa elèctrica en enllumenat es va 
donar, lògicament, al període estival, on al juny es va presentar el mínim valor 
(136.650 kWh), seguits pel juliol i l’agost. La diferència entre el valor mínim i el màxim 
registrat va ser de 124.692 kWh (el que representa un 91’24% respecte del mínim 
valor registrat). 
 
Quant a les dependències municipals, el màxim de consum va tenir lloc al gener 
(198.788 kWh), seguits pel febrer i l’abril, mentre que el mínim es va registrar als 
mesos de setembre (41.419 kWh), octubre i juny. La diferència entre el valor mínim i el 
màxim registrats l’any 2002 va ser de 157.369 kWh (el que representa un 380% 
respecte del mínim valor registrat). 
 
La figura que es mostra tot seguit sintetitza aquestes dades: 
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Consum elèctric en dependències municipals i enllumenat públic (2002)
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Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell – PEUSA. 

 
 
5.3.2. Consum de gasos liquats del petroli (GLP): butà i propà. 
 
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 polisportiu) és el 
propà, llevat d’un cas (escola d’art) en què se subministra butà. 
 
El consum de gas en dependències i serveis municipals en el període 2001-2002 va 
ser el següent: 
 
 

Consum de GLP a dependències i serveis municipals (2001-2002) 

 2001 2002 Variació 
2001-2002 (%) 

Propà (kg) 961 1.512 + 57,3% 
Butà (kg) 75 25 - 66,6% 
Total consum  (kg) 1.036 1.537 + 48,35% 
Total consum (tep) 1,17 1,74 + 48,35% 

Font: Repsol 
 
 
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). 
 
Les instal·lacions que han demandat aquest tipus de combustible han experimentat 
una evolució diferent quant a importància percentual dins del total de consum, tal i com 
es mostra a la taula següent: 
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Consum de GLP a dependències i serveis municipals, en kg (2001-2002) 

 2001 2002 Variació 
2001-2002 (%) 

Piscines Municipals 210 315 + 50% 
Escola d’Art 75 25 - 66,6% 
Escola de Música 121 550 + 354,5% 
Polisportiu 630 647 + 2,7% 
Total consum  (kg) 1.036 1.537 + 48,3% 

   Font: Repsol 
 
Així, pot observar-se com la instal·lació amb més demanda de GLP és el polisportiu, 
encara que del 61% del total del propà consumit el 2001 es va passar a consumir un 
42% el 2002. No obstant, la xifra va passar de 630 kg el 2001 a 647 kg el 2002 
(increment del 2,7%). La disminució del percentatge de consum respecte del total del 
polisportiu va ser deguda a l’augment en la demanda de GLP que es va produir en 
l’escola de música (un 354,5% d’un any a l’altre), generant doncs un augment en el 
percentatge de consum respecte del total (12% el 2001 i 36% el 2002).  
 
En canvi, les piscines municipals, tot i que han incrementat en un 50% la quantitat de 
GLP demandada, han mantingut el mateix percentatge de consum respecte del total 
(20%). L’escola d’art, per altra banda, l’ha disminuït en un 66’6%, tot passant de 
representar un 7% del total del consum el 2001 a ser-ne un 2% el 2002. 
 

Consum de GLP en dependències 
municipals. 2001
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Consum de GLP en dependències 
municipals. 2002
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Font: Elaboració pròpia. 
 
 
5.3.3. Consum de combustibles líquids (gas-oil). 
 
A La Seu d’Urgell es disposa de subministrament de gas-oil per a diferents 
equipaments municipals (oficines, polisportiu, col·legis, escorxador, camp de futbol, 
etc.). El consum d’aquest combustible al 2001 i al 2002 es detalla tot seguit: 
 

Consum de gas-oil a dependències i serveis municipals (2001-2002) 
 2001 2002 
Total consum gas-oil  (litres) 82.952 82.257 
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Total consum gas-oil (tep) 72,13 71,52 
Font: Valentí S.L. 

 

Al 2002 es van consumir 82.257 litres de gas-oil en dependències i serveis 
municipals, el que equival a 71,52 tep. El volum de consum va ser quasi idèntic en 
ambdós anys estudiats, amb una tendència a la baixa d’un 0,8%. Les instal·lacions 
que han demandat aquest tipus de combustible han tingut una evolució diferent quant 
a importància percentual dins del total de consum: 
 
 

Consum de gas-oil a dependències i serveis municipals (2001-2002) 

 2001 2002 Variació 
 2001-2002 (%) 

CEIP Castellciutat 3.260 2.862 - 12,2% 
CEIP Mossèn Albert Vives 14.900 17.300 + 16,1% 
C. de Maria 13.000 3.000 - 76,9% 
Escorxador 6.000 4.000 - 33,3% 
Oficines 11.350 14.000 + 23,3% 
CEIP Pau Claris 7.942 9.700 + 22,1% 
Polisportiu 14.500 16.500 + 13,8% 
Camp de Futbol 2.000 2.595 + 29,7% 
Pavelló Municipal - 5.600 0% 
Lestonnac - 6.200 0% 
Total consum (litres) 82.952 82.257 - 0,8% 

        Font: Valentí S.L. 
 
 
La instal·lació que va experimentar un major increment en el consum va ser el camp 
de futbol, passant de consumir 2.000 litres el 2001 a 2.595 litres el 2002 (29,7% 
d’increment). A continuació estan les oficines (23,3%, consumint 14.000 litres de gas-
oil en el 2002), el CEIP Pau Claris (22,1%, consumint 9.700 litres de gas-oil en el 
2002), i CEIP Mossèn Albert Vives (16,1%, essent el màxim consumidor de 
combustible en el 2002, amb 17.300 litres). 
 
Per altra banda, hi ha tres instal·lacions que van experimentar un descens en el 
consum entre el 2001 i el 2002: C. de Maria, amb un descens del 76,9% (passant de 
13.000 litres el 2001 a 3.000 litres el 2002), l’Escorxador, amb un descens del 33,3% 
(4.000 litres de gas-oil en el 2002) i el CEIP Castellciutat, amb un descens del 12,2% 
(consumint 2.862 litres en el mateix any).  
 
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%). 
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Consum de gas-oil en dependències 
i serveis municipals. 2001
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Font: Elaboració pròpia. 
 
Addicionalment, l’any 2002 les principals instal·lacions quant a consum de 
combustibles líquids van ser el CEIP Albert Vives (21,2% del total del gas-oil 
consumit), el polisportiu (20,2%), les oficines municipals (17,1%) i el CEIP Pau Claris 
(11,9%). Totes quatre dependències representen el 70,4% del total del consum. 
Aquesta situació era sensiblement diferent l’any anterior, ja que el percentatge de 
consum era lleugerament inferior (66,8% del total). S’ha de destacar en aquest sentit 
que Cor de Maria, que durant el 2001 representava el 17,8% del total del gas-oil 
consumit, al 2002 representava únicament el 3,7%.  
 
 
5.3.4. Balanç del consum energètic en dependències i serveis 
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. 
 

Balanç del consum energètic (tep) en dependències i serveis municipals per tipus de 
combustible (2001-2002) 

 2001 2002 Variació 
2001-2002 (%) 

Electricitat 329,80 307,00 - 6,9% 
GLP (majoritàriament propà) 1,17 1,74 + 48,7% 
Combustibles Líquids (Gas-oil) 72,13 71,52 - 0,8% 
TOTAL CONSUM D’ENERGIA  
(tep) 403,10 380,26 - 5,6% 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
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), 
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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%

18,8%

Electricitat GLP (majoritàriament propà) Combustibles Líquids (Gas-oil)
 

                Font: Elaboració pròpia. 
 
D’aquí es conclou que, respecte a l’any 2001, s’ha produït un descens en el consum 
energètic de l’ordre del 5,66%. Desglossant aquesta dada, el tipus d’energia que va 
influir-hi més va ser l’electricitat (que representa el 80,7% del total) i que va disminuir 
un 6,91% entre el 2001 i el 2002. 
 
 
5.3.5. Anàlisi energètica d’instal·lacions municipals. 
 
 
El poliesportiu i la zona esportiva. 
 
Les dades exposades tot seguit pertanyen a les instal·lacions que l’Ajuntament de La 
Seu d’Urgell té al carrer Dr. Peiró i que consisteixen en un pavelló poliesportiu cobert, 
una piscina exterior d’estiu, un camp de futbol, una pista de hoquei, tres pistes de 
tennis de gespa artificial i 1 de sintètica, tres vestidors, graderies, bar i altres zones de 
serveis (sala de màquines de la piscina, pàrking i altres espais generals). 
 
1. Energia elèctrica. 
 
Les característiques dels 4 subministraments d’electricitat existents es detallen tot 
seguit. 
 

Característiques del subministrament d’electricitat 
 Pa1 Pa2 En Pi 
Potència contractada 21 kW 21 kW 63 kW 25 kW 
Tarifa 3.0 3.0 3.0 3.0 
Discriminació horària Tipus 1 Tipus 1 Tipus 2 Tipus 1 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

On: 
Pa1: Subministrament d’electricitat a les instal·lacions del pavelló excepte enllumenat. 
Pa2: Enllumenat del pavelló. 
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En: Enllumenat exterior del camp de futbol, pistes de tennis, pista hoquei i vestidors de futbol. 
Pi: Sala de màquines de la piscina i vestidors piscina-hoquei. 
 
Entre tots ells la potència contractada total és de 130 kW. 
El subministrament d’electricitat al pavelló (instal·lacions i enllumenat) suposa el 64% 
del total del consum elèctric a les instal·lacions poliesportives en general. El 36% 
restant es consumeix a l’enllumenat de les instal·lacions exteriors, a la sala de 
màquines i als vestidors de la piscina. 
 
L’enllumenat del pavelló, de les pistes exteriors i del camp de futbol suposa el 53% del 
total del consum elèctric.  
 
 

Consums elèctrics polisportiu 
 kWh/any 

Pa1 26.918 
Pa2 28.974 
En 17.234 
Pi 13.694 

Total 86.820 

Cost total: 10.552,42 € 

31%

16%

20%

33%

Pa1 Pa2 En Pi

 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

 
 
Analitzant les dades de distribució mensual del consum elèctric, en destaca la 
disminució del consum quant a enllumenat que comporten la primavera i l’estiu, que es 
contraposa al pic de consum a la piscina que es produeix precisament a l’estiu. Tots 
els consums baixen (Pa1, Pa2 i En) quan el fotoperíode és més llarg llevat del de la 
piscina (Pi), que s’incrementa. 
 
 

Distribució mensual del consum elèctric 
kWh Pa1 Pa2 En Pi 
Gener 3.715 3.003 1.642 162 
Febrer 2.980 2.859 2.130 25 
Març 3.003 3.212 2.173 31 
Abril 2.709 2.587 823 0 
maig 1.499 2.646 565 0 
Juny 1.481 1.768 234 1.314 
Juliol 1.389 815 182 5.120 
Agost 1.188 767 677 4.609 
Setembre 1.548 2.660 1.339 1.870 
Octubre 1.301 2.668 2.101 247 
Novembre 2.541 2.798 3.054 152 
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Desembre 3.564 3.191 2.314 164  
* Les dades de gener a juliol corresponen a 1999, mentre que la resta són de 1998. 
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Pel que fa als usos a què es destina el consum elèctric, en destaca l’enllumenat 
exterior i interior, que representa més de la meitat del total (53,5%), seguit pels altres 
consums (31,6%), que inclouen el bar, alguns sistemes de la piscina i la climatització 
(14,9%). 
 

Consums elèctrics per ús 
 kWh/any TEP/any 
Climatització 12.900 1,11 
Enllumenat 46.480 4,00 
Altres consums 27.440 2,36 
TOTAL 86.820 7,47 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
2. Energia tèrmica. 
 
A la següent taula s’especifiquen els diferents tipus de combustibles emprats a les 
instal·lacions del polisportiu, el tipus d’emmagatzematge i l’ús que se’n fa de cada 
instal·lació de combustible. 
 

Característiques tècniques del subministrament d’energia tèrmica 
 Pavelló Piscines Futbol 
Combustible Gas-oil Propà Gas-oil 
Emmagatzematge Tanc 10.000 l 6 ampolles de 35 kg Tanc 1.500 l 
Ús Calefacció i ACS Calefacció i ACS Calefacció i ACS 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
El pavelló representa el 84% del total del consum tèrmic de les instal·lacions, seguits 
amb diferència pel camp de futbol (12%) i les piscines (4%). 
 

Distribució del consum tèrmic 
 Pavelló Piscines Futbol 
Combustible Gas-oil Propà Gas-oil 
Emmagatzematge Tanc de 10.000 l 6 ampolles de 35 kg Tanc de 1.500 l 
Ús Calefacció i AC Calefacció i AC Calefacció i AC 
Entrades anuals 14.500 litres 525 kg 2.000 litres TOTAL 
TEP/any 12,64 tep  0,59 tep  1,74 tep  14.97 tep 

   Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 

Distribució del consum tèrmic 
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84%

 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
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3. Total dels consums energètics. 
 
Fent un balanç del consum energètic al polisportiu, el gas-oil C suposa el 64’08% de 
les fonts energètiques, seguit a continuació per l’energia elèctrica (33,29%) i el gas 
propà (2,63%). El consum anual va ser de 22,45 TEP. El rati de consum energètic per 
superfície corresponent a aquest consum, 13 kWh/m2, permet valorar l’eficiència 
energètica del consum destinat a aquestes instal·lacions. Així, el valor és molt inferior 
al de la majoria de polisportius catalans quantificats (amb xifres habitualment superiors 
als 20 kWh/m2. Una de les causes d’aquest baix valor és el fet de minimitzar el 
funcionament la calefacció, fet que estalvia molta energia.   
 

Consum energètic per unitat de superfície 

 Consum 
anual Coeficient TEP/any kWh/any kWh/m2 

Electricitat 86.820 kWh 0,086 7,47 - 
Gas-oil C 13,5 m3 0,872 14,39 - 
Propà 0,525 t 1,130 0,59 - 

Total: 22,45 260.420 

13,02 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Consum energètic total per font 

Consum anual (tep)
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Font: Elaboració pròpia 

 
La xarxa d’enllumenat públic. 
 
En el terme municipal de La Seu d’Urgell hi ha 2.469 punts de llum, distribuïts de la 
següent forma: 
 
 

Consum energètic total per font 
 Boles de 

Vidre Lluminàries Aplics Total 

Mercuri 699 717 11 1427 
VSAP 20 457 0 477 
Halògens 9 287 0 296 
Mesc 0 0 281 281 
Total 728 1449 292 2469 

Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
Del total de punts de llum, el percentatge de làmpades de vapor de mercuri se situa 
en un 57,8%, seguit per les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), amb 
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un 19,3%. Aquestes últimes consumeixen menys i generen menys contaminació 
lumínica. 
La distribució dels punts de llum per tipus es detalla a la figura següent. 
 

Tipus de làmpades
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Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

 
A la següent taula es mostra el consum energètic de varis centres municipals auditats: 
 

Consum energètic en centres municipals auditats 
CONSUM ENERGÈTIC 

Energia Elèctrica  Energia Tèrmica 
Consum 
energètic 

Total CENTRE AUDITAT 

(KWh/any) TEP/any litres TEP/any Tipus 
combustible TEP/any 

SUPERFÍCIE 
(m2) 

Biblioteca St. Agustí 84067 7,22     electrica 7,22 400 
CEIP Albert Vives 56357 4,85 13979 12,19 gasoil 17,04 2890 

9240 8,06 gasoil 
CEIP Pau Claris 31626 2,72 350 0,4 gas propà 11,18 690 

Les Monges 30000 2,58 13600 11,86 gasoil 14,44 2625 
Guarderia La Grandalla 7877 0,68 3400 2,96 gasoil 3,64 400 
Ajuntament de La Seu 123979 10,66 19000 16,57 gasoil 27,23 950 

Pavelló Poliesportiu nou 82120 7,06 12566 14,2 gas propà 21,26 2575 
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6. MODELS DE COMPORTAMENT SOCIAL I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL. 
 
6.1. CENTRES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL. 
 
Actualment no existeix cap centre d’educació ambiental ni a la Seu d’Urgell ni en tota 
la comarca, tal i com consta en el cens d’equipaments educatius ambientals del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 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.  
 
De forma similar, des de particulars i associacions s’han realitzat diverses campanyes i 
programes educatius que han fomentat també la descoberta del medi natural, 
especialment en el vessant ornitològic. Les campanyes d’anellament al Segre i la 
implicació del col·lectiu educatiu i de la població han esdevingut uns punts de 
referència entre els ornitòlegs del país i altres persones vinculades a l’educació 
ambiental 
 
 
6.2. INFRASTRUCTURES I CENTRES EDUCATIUS A LA CIUTAT. 
  
Els equipaments existents al municipi destinats a l’educació es detallen tot seguit. 
 
Públics: 

� CEIP Pau Clarís 
� CEIP Albert Vives 
� IES Joan Brudieu 
� 2 Llars d’infants Municipals la Grandalla (Centre de les Monges i carrer 

Munturull) 
� UNED 

 
Privats: 

� Col·legi La Salle 
� Escola Universitària de Turisme Joviat 
� Accent 
� Bellvit 
� CEI Languedor 
� Micro Seu 
� Pentacenter 
� SED 
� Llar d’Infants “Petit Món” 
� Llar d’Infants “Francesc Xavier” 
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6.3. RELACIÓ DE CAMPANYES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL REALITZADES 
O EN CURS. 
 
Les campanyes d’educació ambiental més significatives ja realitzades o en execució 
durant els treballs de la present memòria descriptiva 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). 
 

� Activitats d’educació ambiental extraescolar: es realitzaren des del 1994 fins el 
2001 i eren conduïdes per en Jordi Dalmau. 

 
� 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.). 

 
� Expomerda: activitat que serví per a netejar el 1993 els residus del riu de la 

Color. 
 

� Educació ambiental en el Parc del Valira i Parc del Segre: consisteix en unes 
gimcanes i jocs sobre els Parcs amb nens de 9-10 anys. 

 
� Descobrim els arbres dels parcs del Valira i del Segre: itinerari acompanyat de 

fitxes de camp i dossiers informatius que permet l’aprenentatge de les espècies 
vegetals més característiques d’ambdós parcs. 

 
� Omplim de flors la ciutat: campanya del Servei de Parcs i Jardins de 

l’Ajuntament que té per objectiu fomentar la millora de la imatge del conjunt de 
la ciutat, encoratjant la població a posar flors als balcons. 

 
� Publicitat Aquí No: campanya per donar a conèixer l’ordenança municipal que 

regula la publicitat directa a les bústies i que permet que els ciutadans que no 
desitgin rebre informació publicitària puguin col·locar a la seva bústia un 
adhesiu recordatori. 

 
� Els residus i la recollida selectiva: programa pedagògic que permet la visita 

guiada a l’abocador de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, a la 
deixalleria i a la planta de compostatge. Té com a objectius conscienciar de la 
magnitud i causes de la problemàtica i suggerir canvis d’hàbits i estratègies per 
a la minimització del problema. 

 
� Campanyes de conscienciació i informació de la gestió dels residus adreçades  

a tota la població: periòdicament des de la Mancomunitat d’Escombraries de 
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l’Urgellet s’executen campanyes i es reparteixen materials (calendaris, díptics, 
adhesius) destinats a reforçar hàbits positius (triar el vidre, matèria orgànica, 
etc.), a dissuadir d’hàbits negatius (dipositar materials reciclables al contenidor 
de rebuig, dipositar la brossa abans d’hora, etc.), així com a informar de la 
gestió òptima dels residus i la seva motivació. 

 
� Campanyes adreçades als productors de residus especials: s’han dut a terme 

campanyes que tenien com a objectiu aconseguir que els productors d’aquests 
residus els gestionessin adequadament. 

 
� Campanya La Seu Neta (1997): campanya destinada a incrementar la 

identificació i la inscripció de gossos al registre municipal, de reducció del 
nombre de femtes al carrer tot repartint pales entre els propietaris i de 
dissuadir-los de deixar els animals deslligats. 

 
� Campanya de reforç de l’hàbit de recollida de les femtes dels gossos (2003): 

durant la campanya s’instal·laren dispensadors de bosses a tres punts de la 
ciutat i es repartiren uns tríptics (“Saps qui és el caganer de la Seu”) per tal de 
fomentar aquest hàbit cívic i evitar el nombre de sancions. 

 
� Visites a la Societat Cooperativa Cadí i als pous municipals de captació d’aigua 

potable. 
 

� 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 
l’aigua, el tractament de potabilització, la distribució a la població, el consum i la 
depuració final. 

  
 
6.4. MATERIALS PEDAGÒGICS I INFORMATIUS (CD-ROMS, IMPRESOS, 
ETC.). 
 
Quant a material didàctic editat en diversos formats i relacionats amb l’educació 
ambiental, en destaquen els següents: 
 

� “Pels camins de la Seu”: Onze itineraris a peu per l’Urgellet. Ajuntament de la 
Seu d’Urgell (2001). La Unió Excursionista Urgellenca ha definit els onze 
recorreguts, partint de rutes dissenyades per l’Escola Taller de la Seu d’Urgell. 

 
� “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. 
 

� “Descobrim els arbres del Parc del Valira”: dossiers i quadern de camp. 
Material creat per la Gemma Escribà i la Pili Pérez. 
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� “La Seu d’Urgell ciutat verda”: díptic que informa del nombre de plantes i arbres 

de la Seu, del cost de llur man. 
� “Campanya de millora de la imatge urbana, omplim de flors la ciutat”: díptics 

per a fomentar la col·locació de plantes amb flor als balcons i finestres. 
 

� “Publicitat Aquí No”: adhesiu per a enganxar a la bústia repartit conjuntament 
amb un full explicatiu de les motivacions de la campanya. 

 
� “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. 

 
� “Saps qui és el caganer de la Seu”: díptic per a responsabilitzar de la recollida 

de les femtes de gos els propietaris. 
 

� “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). 

 
 
6.5. CAMPANYA PER A MILLORAR LA QUALITAT I INCREMENTAR LES 
APORTACIONS DE LA FORM.  
 
Cal destacar en aquest sentit aquesta campanya en concret, iniciada el maig de 2003. 
El públic objectiu a qui s’adreça està composat pels Grans Productors i les Famílies. 
L’objectiu general que s’ha plantejat la campanya és el de millorar la qualitat de la 
FORM i incrementar-ne la quantitat recollida,  així com s’han plantejat també els 
següents objectius específics: 
 

� Incrementar la participació dels grans productors del municipi en la recollida 
selectiva de la FORM. 

 
� Millorar la gestió de la resta de fraccions en els establiments objecte de la 

campanya. 
 

� Incorporar noves famílies a la selecció de la FORM i de les altres fraccions. 
 
� Corregir els hàbits incorrectes d’algunes famílies ne la selecció de la FORM. 

 
L’equip de treball està format per un tècnic ambiental que farà alhora les tasques de 
coordinació i supervisió de la campanya i de monitors ambientals. 
 
Més concretament, la campanya informativa es desglossa en: 
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1. Adhesius per als contenidors de rebuig i per als de la FORM: aquests adhesius 
recorden la conveniència de la tria selectiva en origen, fomenten la tria de la 
FORM i eviten que es dipositin bosses de rebuig en el contenidor de la FORM. 

 
2. Visites als grans productors: es pretén facilitar la separació als grans 

productors, millorar-ne la selecció dels que ja la fan i afegir-ne de nous en la 
tria en origen de les deixalles. Alhora, es crea una base de dades on figuraran 
els grans productors que seran objecte de seguiment, dividits entre els que 
tenen el descompte del 30% pel fet que trien les deixalles i els que no tenen 
aquest descompte. 

 
3. Campanya adreçada a les famílies: focalitza els objectius en corregir aquells 

hàbits incorrectes i en incorporar noves famílies a la recollida selectiva. Per a 
optimitzar l’esforç s’adreça a les famílies noves de la Seu d’Urgell, a aquelles 
que no recolliren en el seu moment (any 2000) el cubell de 10 litres per a la tria 
selectiva de la FORM i les famílies de les zones on s’han detectat hàbits 
incorrectes. Per a assolir aquests objectius es farà un “porta a porta” i una 
campanya de comunicació des d’un punt fix que té com a atractiu que es 
regalarà un test amb una flor. 

 
 
6.6. RESULTATS I CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES PER A COPSAR 
ELS PROBLEMES EN LA SEPARACIÓ DE DEIXALLES. 
 
Els resultats obtinguts a les enquestes esmentades anteriorment es resumeixen als 
següents punts. 
 

� Un de cada cinc enquestats (22%) no sap què és/inclou la FORM. 
�

� Un de cada tres enquestats (31%) no té el cubell per a la separació de la 
FORM. 

 
� El tipus de bossa més emprat és la de plàstic reutilitzada del supermercat o 

altres botigues. 
 

� Un 43% dels enquestats reconeix no tenir cap problema a l’hora de fer la 
separació. 

 
� Un 42% desconeix què se’n fa de la FORM. 

 
� Una de cada tres persones enquestades (31%) percep el funcionament de la 

recollida selectiva com a regular o dolent i una majoria (60%) com a bo. 
 

� La gran majoria d’enquestats (68%) no saben amb quin tipus de camió es recull 
la matèria orgànica. 

 
� Més de la meitat de les persones enquestades (59%) no s’han fixat en els 

adhesius col·locats en els contenidors de rebuig. 
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6.7. ASSOCIACIONS AMBIENTALISTES. 
 
A la Seu només existia un grup o associació ambientalista, concretament el Grup 
Ecologista Urgellenc i que tenia la seva seu al carrer Santa Magdalena 138. 
Actualment ja no existeix i no se’n té constància que n’hi hagi cap altre. 
 
6.8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Finalment, quant a elements específicament destinats a la participació ciutadana a la 
Seu, en destaquen els 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 
 
7.1. RESIDUS MUNICIPALS 
 
7.1.1. Introducció: evolució i panoràmica de la gestió dels residus 
municipals a la seu. 
 
El 1982 amb la inauguració de l’abocador de Benavarre es va crear la Mancomunitat 
d'Escombraries de l'Urgellet (a partir d’ara la Mancomunitat), organisme encarregat 
de la gestió de residus municipals al sector septentrional de la comarca de l'Alt Urgell.   
 
Esglaonadament, la Mancomunitat ha anat incorporant els canvis legislatius en el 
model de recollida i canvi d’hàbits dels ciutadans: instal·lació de contenidors de vidre 
(1982), de paper-cartró (1992), d’envasos lleugers (1998), inauguració de la Planta de 
Transferència (2001) per envasos lleugers, Deixalleria (1999), instal·lació de 
contenidors de fracció orgànica (2001), inauguració de la Planta de Compostatge 
(2001), ampliacions successives de l’Abocador de Residus Municipals (1982-1994-
2005) , creació d’un abocador específic per a runes de construcció (1996), inauguració 
de la planta de tractament de lixiviats i tot allò que arribi en el futur per a millorar la 
gestió dels residus municipals.  
 
La funció principal de la Mancomunitat és la recollida, transport i tractament dels 
residus municipals així com també el foment d’actituds més respectuoses amb el 
model de recollida sostenible.  
 
Per a fer-ho es disposa de: 

• Maquinària de la Planta de Compostatge 
• 1 Màquina compactadora (pota de cabra) a l’abocador de Benavarre 
• 2 camions bicompartimentats per a rebuig i matèria orgànica 
• 1 camió satèl·lit per al rebuig 
• 2 camions de recollida selectiva (per a les àrees d’aportació selectiva) 
• 1 rentacontenidors 

 
Les instal·lacions que gestiona la Mancomunitat són:  

• Dipòsit controlat de Residus Municipals de Benavarre  
• Dipòsit controlat de Residus de la Construcció de Benavarre  
• Planta de Compostatge de La Seu  
• Deixalleria de La Seu  

 
Actualment la Mancomunitat dóna servei a 9 municipis que són: 

• La Seu d'Urgell  
• Montferrer - Castellbò  
• Ribera de l'Urgellet  
• Alàs - Cerc  
• Valls del Valira  
• Estamariu  
• Arsèguel  
• Pont de Bar  
• Cava - Ansovell  
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Inclouen tots ells un total de 55 nuclis de població, molts d'ells situats a zones d'alta 
muntanya, escassament poblats i allunyats els uns dels altres. Aquesta característica 
comporta uns costos de recollida i transport molt elevats. Això no obstant, malgrat 
aquesta baixíssima densitat poblacional, el gran quilometratge que comporta la 
recollida de les diverses fraccions de residus, el gran nombre de contenidors per a la 
recollida selectiva de materials,  les famílies dels municipis de la Mancomunitat tenen 
una taxa anual de solament 69 €. A La Seu, la taxa es desglossa en tres pagues 
quatrimestrals, conjuntament amb el rebut de l'aigua. A la resta de municipis però es 
cobra en un únic rebut anual. 
 
Cal tenir ben present que algunes de les instal·lacions que gestiona la Mancomunitat  
estan pensades per un àmbit territorial més ampli. Concretament, el Dipòsit de 
Residus Municipals de Benavarre serà per a tota comarca de l'Alt Urgell i la Planta de 
Compostatge és ja per a l'Alt Urgell i per a la Cerdanya. L'objectiu prioritari de la 
Mancomunitat és incrementar la fracció amb destí reciclatge i així, disminuir la fracció 
amb tractament finalista (=resta). Per tal d’assolir aquest objectiu és una de les 
primeres comarques on s’ha desplegat completament el model de residus aprovat per 
l’Agència de Residus. D’aquesta manera els residus municipals ordinaris (RMO) es 
gestionen de la manera següent:  
 

• Vidre: contenidor verd de 3 m3. 
• Paper-cartró: contenidor blau de 3, 5 i 9 m3. 
• Envasos lleugers: contenidor groc de 3 i 5 m3. 
• FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals): contenidor de color crema 

amb tapa color avellana de 240 litres. 
• La resta: com a rebuig als contenidors de càrrega posterior de color verd de 

1.100 litres. 
• Els residus municipals especials (RME) es gestionen a través de la Deixalleria i 

també estan al SIGRE per a gestionar els residus d’envasos de medicaments. 
• Els residus municipals voluminosos (RMV) es gestionen a través de trucades a 

un número de telèfon per a aquelles persones que no els poden portar a la 
deixalleria. 

 
Taula-resum del model de gestió de residus a la Seu el 2003 

Tipus de 
residu 

Tipus de 
contenidor Nombre Freqüència 

de recollida 
Destí final/Gestor 

autoritzat 

Rebuig 1.100 l 245 1 cop/dia Abocador de Benavarre 

Vidre 3 m3 72 0’56 
cops/setmana 

Santos-Jorge (Mollet del 
Vallès) 

Paper-cartró 3 i 5 m3 78 2’09 
cops/setmana 

Stora-Enso 
(Castellbisbal) 

Envasos 3 m3 75 1’3 
cops/setmana 

Grinyó  
(Lleida) 

F.O.R.M. 240 l 156 1 cop/dia Planta de Compostatge 
de Benavarre 

Voluminosos A peu de carrer --- 1 cop 
/quinzena Deixalleria 

Piles. Piramidal de 
PVC 69 Quan estan 

plens Deixalleria 

Medicaments Específic 
estanc de 50 l Variable Mensual SIGRE 
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Font: elaboració pròpia de Tecnoambiente S.L. 
La composició de la brossa estàndard a Catalunya té la matèria orgànica com a 
component prioritari. La segueixen el paper-cartró, altres i envasos amb escassa 
diferència entre ells. En absència de cap estudi específic per a la Seu es considerarà 
el gràfic del dessota com a descriptiu de la composició de la brossa de la ciutat. 
 

Composició de la brossa a Catalunya (2000)

M. 
Orgànica

38%

Paper
21%

Vidre
8%

Envasos
16%

Altres
17%

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del PROGREMIC 

 
 
La gestió dels residus és un procés dinàmic i en contínua evolució per tal de millorar-
ne la gestió, incrementar-ne la fracció destinada a reciclatge i adequar-la a la nova 
normativa i programes de gestió municipal que van apareixent. A tall d’exemple, 
darrerament, a l’abocador de Benavarre s’ha modificat el sistema de tractament dels 
lixiviats  i el gas metà produït i està prevista l’ampliació de l’abocador a principis de 
2005.  
 
Resta però, millorar la gestió de residus produïts per les activitats econòmiques, 
sobretot el dels especials (residus de tallers de fotografies, de perruqueries, etc.) i 
d’altres que fruit del volum generat poden causar problemes (cartró comercial o 
industrial, etc.). La Mancomunitat pot oferir assessorament sobre les fórmules 
adequades de gestió i en alguns casos pot col·laborar mitjançant la canalització òptima 
d’aquests amb la deixalleria. Sens dubte un canvi important en la gestió dels residus a 
la Seu serà la gestió de residus comercials en aplicació de la modificació de la Llei de 
residus 15/2005. 
 
El concurs públic s’ha adjudicat a Concesionaria Barcelonesa S.A. Això ha 
comportat la  unificació de la gestió dels residus municipals a la Mancomunitat. 
L'empresa és la responsable d’aportar els recursos humans, els camions i els 
contenidors d’endegar totes les recollides selectives (paper, vidre, envasos, FORM, 
rebuig, voluminosos i piles) i de la gestió de l’Abocador de Benavarre i de i la 
Deixalleria.  
 
En el contracte amb aquesta empresa concessionària s’estipula que un augment del 
rebuig recollit no repercuteixi en un increment del cost de recollida cobrat per 
l’empresa . En canvi sí que li genera una major entrada de diners un increment del 
tonatge recollit en àrees d’aportació selectiva (vidre, cartró i envasos) o de fracció 
orgànica. Consegüentment, a l’empresa concessionària li interessa fomentar la tria 
selectiva en origen. L’empresa concessionària no té establerta una freqüència de 
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buidat dels contenidors  sinó que el fet que els contenidors no han d’estar mai plens en 
determina la freqüència. 
Per altra banda, s’ha renovat completament la flota de vehicles utilitzats en el servei, 
adquirint un total de cinc camions nous. 
 
 
7.1.2. Producció de residus municipals. 
 
L’any 2005 la Seu d’Urgell va generar un total de 6.345’98 tones de residus 
municipals. 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, anàlogament al que s’esdevé 
arreu de Catalunya, 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).  
 
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.  
 

Taula comparativa en la generació de residus 
Any Generació RM kg/municipi/dia kg/hab/dia % recollida selectiva 
1998 4.631’80 Tn 12.639 1’18 8’03 
1999 4.758’30 Tn 13.067 1’22 10’47 
2000 5.646’22 Tn 15.424 1’44 34’03 
2001 5.572’96 Tn 15.316 1’43 39’93 
2002 5.919’01 Tn 16.216 1’48 37’85 
2003 6.484’71 Tn 17.766 1’52 40’30 
2004 6.247’05 Tn 17.115 1’44 47’66 
2005 6.345’98 Tn 17.386 1’41 49’41 

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

 
Tanmateix els volums de generació de residus municipals no s’han distribuït 
homogèniament en el temps, sinó que es poden establir dos períodes de tendència 
diferent:  
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• Increment de producció: s’identifica de forma especialment important entre 
1998 i 2003. Destaquen especialment els període 1999-2000, amb un 
increment del 18’7%, i el 2001-2003, amb un 16’4%. 

 
• Manteniment de producció: A partir de l’any 2003, la generació de residus 

disminueix lleugerament, concretament un 2’1% fins el 2005. 
 

Taula de les variacions interanuals de la 
producció de RM en el període 1998-2005 

Període Increment 
anual 

Variació anual 
percentual 

1998-99 +126’5 Tn +2’73% 
1999-00 +887’92 Tn +18’66% 
2000-01 -73’26 Tn -1’29% 
2001-02 +346’05 Tn +6’21% 
2002-03 +565,70 Tn +9’56 % 
2003-04 -237,66 Tn -3’66 % 
2004-05 +98,93 Tn +1’58% 
Total + 1714’18 Tn + 37’00% 

Font: elaboració pròpia a partir de 
 dades de l’Agència de Residus 

 
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%. Tenint en compte els percentatges de residus recollits 
segregadament, a la Seu es poden diferenciar dos períodes: 
 
1998-1999: el percentatge és similar als promitjos actuals de la resta del país, amb un 
promig equivalent al 9%. 
 
2000-2005: el percentatge és molt superior al promig de la resta del país, i més per a 
una ciutat de més de 10.000 habitants. Aquest fet situa la Seu d’Urgell al davant de les 
ciutats catalanes amb un taxa de reciclatge més alta, del 49’41%, és a dir més del 
doble del promig nacional. Es constata, doncs, una progressió sostinguda en 
l’increment del percentatge recollit. 
 
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 el creixement global de la producció de residus municipals de la Seu i 
redueix l’increment de tonatge que s’ha de dipositar a l’abocador de Benavarre com a 
rebuig final.  
 
Així doncs, 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%. La resta de 
components (envasos, voluminosos, etc.) tenen un percentatge igual o inferior al 2%. 
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Fraccions de la brossa d'escombraries segons 
tipus de recollida (2005)
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12%
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53%

Matèria orgànica Vidre
Paper i cartró Envasos lleugers
Residus voluminosos Poda i jardineria
Piles Medicaments
Tèxtil Altres Residus Deixalleries
Rebuig

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents del website de l’Agència de Residus 

 
Finalment, quant a la ratio kg residu/habitant dia (1’41 kg/hab/dia l’any 2005), és 
lleugerament inferior a la del promig de Catalunya (1’55 kg/hab/dia), al promig 
provincial (1’46 kg/hab/dia) i el de la capital de la província (1’52 kg/hab/dia). D’això se 
n’infereix que la Seu té una ratio de producció de residus municipals positivament 
englobada a la del país. Es troba, per tant, molt lluny de ciutats amb gran tradició 
turística que la superen amb escreix, com és el cas de Puigcerdà, amb una ràtio de 
2’13 kg/hab/dia, fruit del contingent poblacional amb un marcat caràcter estacional. 
 
 
7.1.3. El rebuig o la resta. 
  
Es considera rebuig aquella fracció de la bossa d’escombraries per a la qual no hi ha 
una recollida selectiva o segregada i es recull en el contenidor inespecífic de residus 
(contenidor verd). A la pràctica, el rebuig inclou tant aquells residus potencialment 
reciclables que no han estat separats a casa (envasos, vidre, etc.) com aquells altres 
per als quals no hi ha actualment possibilitat de valorització econòmica (sabates velles, 
plats trencats, etc.). 
 
A la Seu hi ha 245 contenidors de rebuig de 1.100 l,  cosa que comporta una ratio 
de 44 hab/cont, considerada idònia i suficient.  
  
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. L’evolució 
d’aquesta ratio és paral·lela a l’experimentada pels residus globals municipals, és a dir, 
amb el seu mateix període d’increment i després el de posterior disminució. 
 
Per altra banda, la tendència generalitzada durant el període 1998-2005 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. Tanmateix, 
destaca un repunt en la generació els anys 2002 i 2003, però que es va veure 
“normalitzat” posteriorment els anys següents. 
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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. 
 
 
7.1.4. Recollida selectiva de vidre. 
 
Els primers contenidors de vidre (de tipus iglús) que es van s’instal·lar als carrers de la 
ciutat el 1982. Actualment a la Seu hi ha 72 contenidors de vidre de 3m3, cosa que 
representa una ratio de 151 hab/contenidor, valor excel·lent que està molt per sota 
del mínim aconsellable de 500 habitants per contenidor.  
 
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 
(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. 
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Any Vidre (Tn) kg/hab/any 
1998 149,8 14,05 

1999 181,1 16,87 

2000 214,78 19,63 

2001 272,78 24,57 

2002 280,35 24,52 

2003 322,21 27,48 

2004 387,03 32,47 

2005 396,56 32,10 
Font: website de l’Agència de Residus i Ajuntament de la Seu. 

 
 
Aquests resultats en sí no tenen un significat revelador si no es comparen amb la 
quantitat estimada de residus que anualment es genera a la Seu. Aquesta comparació 
entre la quantitat recollida selectivament i la quantitat total generada ens permet 
d’estimar el percentatge que representa el vidre recollit selectivament sobre el total de 
residus sòlids urbans generat a la ciutat i, d’aquesta manera, poder-lo comparar amb 
els objectius que es fixen en el Programa de Gestió dels Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC, a partir d’ara) per al 2003 i 2006. 
 
Tenint en compte la distribució percentual del contingut en materials dels RSU 
detallada al punt 1.2, és possible estimar la quantitat de vidre generada com a residu 
al municipi. L’evolució en el temps d’aquesta progressió es mostra a la següent taula. 
 
 

Any 
Generació total 
de residus (en 

Tn) 

Generació 
estimada de 

vidre (8%) (en 
Tn) 

Quantitat recollida 
selectivament (en 

Tn) 

% material 
recuperat     
vs total 
generat 

Objectius 
PROGREMIC 

2003/2006 

1998 4.631’80 370’5 149’8 40’43% De 60 a 75% 

1999 4.758’30 380’7 181’1 47’57% De 60 a 75% 

2000 5.646’22 451’7 214’78 47’55% De 60 a 75% 

2001 5.572’46 445’8 272’78 61’18% De 60 a 75% 

2002 5.919’01 473’5 280’35 59,21% De 60 a 75% 

2003 6.484’71 518’8 322’21 62,11% De 60 a 75% 

2004 6.247’05 499’8 387’03 77,44% De 60 a 75% 

2005 6.345’98 507’7 396’56 78,11% De 60 a 75% 
Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i l’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%. La 
mateixa situació ja es donava l’any 2003, en que el llindar establert del 60% ja es va 
superar en una mica més del 2%. Això situa la Seu al capdavant dels municipis 
catalans quant a compliment de les previsions establertes des de l’Agència de 
Residus. 
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Situació actual respecte als objectius del 
PROGREMIC
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7.1.5. Recollida selectiva de paper i cartró. 
 
Els primers contenidors de paper-cartró són s’instal·len als carrers de la ciutat el 1992. 
Actualment a la Seu hi ha 78 contenidors de paper-cartró de 3, 5 i 9 m3 cosa que 
representa una ratio de 139 hab/contenidor, valor excel·lent que està molt per sota 
del mínim aconsellable de 500 habitants per contenidor.  
 
No es fa recollida de cartró comercial, però els contenidors de paper-cartró de la zona 
comercial estan adaptats a la mida de les caixes grosses. La fracció de paper-cartró 
recollida 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 211’6 a les 707 tones, 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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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
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Any Tones/any kg/hab/any 

1998 211,6 19,85 

1999 292,5 27,25 

2000 360,56 32,95 

2001 402,57 36,26 

2002 450,71 39,42 

2003 531,19 45,39 

2004 640,29 53,71 

2005 707,87 57,47 
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%). 
  

Any 
Generació total 
de residus (en 

Tn) 

Generació estimada 
de paper-cartró 
(21%) (en Tn) 

Quantitat 
recollida selec-
tivament (en Tn) 

% material 
recuperat  vs 
total generat 

Objectius 
PROGREMIC 

2003/2006 
1998 4.631’80 972’7 211’6 21’70% Del 60 al 75% 
1999 4.758’30 999’2 292’5 29’20% Del 60 al 75% 
2000 5.646’22 1185’7 360’56 30’40% Del 60 al 75% 
2001 5.572’46 1170’2 402’57 34’40% Del 60 al 75% 
2002 5.919’01 1.242’5 450’71 36’26% Del 60 al 75% 
2003 6.484’71 1.361’8 531’19 39,01% Del 60 al 75% 
2004 6.247’05 1.311’9 640,29 48,81% Del 60 al 75% 
2005 6.345’98 1.332’7 707,87 53’12% Del 60 al 75% 

Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 
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7.1.6. Envasos lleugers. 
 
Els primers contenidors d’envasos (de tipus iglú) es van instal·lar als carrers de la 
ciutat el 1998. Actualment a la Seu hi ha 75 contenidors d’envasos de 3m3 i de 9m3, 
cosa que representa una ratio de 145’1 hab/contenidor, valor excel·lent que està molt 
per sota del mínim aconsellable de 500 habitants per contenidor.  
 
Els envasos recollits van inicialment a la Planta de Transferència i Compactació de 
Benavarre, posteriorment cap a Lleida i d’allí cap a Reus. 
 
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, 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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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 

 
 
 

Any Tones/any kg/hab/any 

1998 10,4 0,98 

1999 24,7 2,30 

2000 87,78 8,02 

2001 121,25 10,92 

2002 153,63 13,44 

2003 171,84 14,65 

2004 241,01 20,22 

2005 281,50 22,85 
Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
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 
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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.  
 
 

Any 
Generació total 
de residus (en 

Tn) 

Generació 
estimada 

d’envasos (16%) 
(en Tn) 

Quantitat recollida 
selectivament (en 

Tn) 

% material 
recuperat  vs 
total generat 

Objectius 
PROGREMIC 

2003/2006 

1998 4.631,80 741’1 10’4 1’40% Del 15 al 25% 
1999 4.758,30 761’3 24’7 3’24% Del 15 al 25% 
2000 5.646,22 903’4 87’78 9’71% Del 15 al 25% 
2001 5.572,46 891’6 121’25 13’59% Del 15 al 25% 
2002 5.919,01 947’0 153’63 16’22% Del 15 al 25% 
2003 6.484,71 1.037’6 171,84 16’56% Del 15 al 25% 
2004 6.247,05 999’5 241,01 24’11% Del 15 al 25% 
2005 6.345,98 1.015’4 281,50 27’72% Del 15 al 25% 

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

 
 
7.1.7. Fracció orgànica del residu municipal (F.O.R.M.). 
 
Els primers contenidors de FORM (de tipus polièdric) es van s’instal·lar als carrers de 
la ciutat l’any 2000. Actualment a la Seu hi ha 156 contenidors de FORM de 240 l i un 
de 750 l (Polígon Fruites Seu) cosa que representa una ratio de 69’8 hab/contenidor, 
valor òptim que resta lleugerament per sota del mínim recomanat de 75 hab/cont. 
 
La fracció de matèria orgànica recollida selectivament no ha parat de créixer en el 
decurs dels darrers anys (2000-2002) 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.  
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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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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus 

 
 

Any Tones/any kg/hab/any 

1998 0 0 

1999 0 0 

2000 359,9 32,89 

2001 756,3 68,13 

2002 802,13 70,15 

2003 884,58 75,44 

2004 1002,03 84,05 

2005 1074,73 87,25 
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.  
 
 

Any 
Generació total 

de residus  
(en Tn) 

Generació estimada 
de FORM (38%)  

(en Tn) 

Quantitat 
recollida 

selectivament  
(en Tn) 

% material 
recuperat vs total 

generat 

Objectius 
PROGREMIC 

2003/2006 

1998 4.631,80 1.760’1 0 0 Del 40 al 55% 
1999 4.758,30 1.808’2 0 0 Del 40 al 55% 
2000 5.646,22 2.145’6 359’9 16’77% Del 40 al 55% 
2001 5.572,46 2.117’5 756’3 35’71% Del 40 al 55% 
2002 5.919,01 2.249’2 802’1 35’66% Del 40 al 55% 
2003 6.484,71 2.464’2 884’6 35’89% Del 40 al 55% 
2004 6.247,05 2.373’9 1002’0 42’21% Del 40 al 55% 
2005 6.345,98 2.411’5 1074’53 44’56% Del 40 al 55% 

Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
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Situació actual respecte als objectius 
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
 
7.1.8. Altres recollides específiques. 
 
Voluminosos: 
 
Aquesta categoria inclou els mobles, estris domèstics, trastos vells i elements 
residuals rebutjats pels veïns en activitats de reparació o substitució del seu 
equipament domèstic. 
 
El servei de recollida té una freqüència quinzenal i s’efectua en dimecres. Per a 
demanar aquest servei cal trucar a un telèfon específic. 
 
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). 
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Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
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Any Tones/any kg/hab/any 

2000 101’45 9’3 

2001 170’8 15’4 

2002 113’19 9’9 

2003 147’61 12’6 

2004 141’07 11’8 

2005 144’31 11’7 
Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
 
Poda i Jardineria com a fracció orgànica dels residus vegetals (FORV): 
 
Aquesta categoria inclou els residus d’origen vegetal generats en el manteniment 
periòdic dels parcs i jardins de la ciutat, concretament tot el brancam, plantes mortes 
i/o arrancades i altres residus vegetals amb l’excepció de la gespa tallada que es deixa 
“in situ” perquè s’autocomposti. Aquest residu pot ser molt llenyós (branques i arrels) o 
poc (fulles, flors, brots, tiges d’herbàcies, etc.). El residu llenyós si es vol aprofitar s’ha 
de triturar amb una màquina, cosa que n’incrementa substancialment el cost de la 
gestió. 
 
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. 

 
Any Tones/any kg/hab/any 
1998 - - 
1999 - - 
2000 348’33 31’80 
2001 259’14 23’34 
2002 115’36 10’08 
2003 174’44 14’90 
2004 208’70 17’50 
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2005 172’70 14’00 
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. 
 
 
Piles: 
 
La recollida de piles durant el període 2000-2005 es caracteritzar 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. 
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. 

 
Any Tones/any g/hab/any 

2000 0’62 56’6 

2001 1’37 123’4 

2002 0’63 55’1 

2003 1’41 120’2 

2004 1’91 118’3 

2005 0’67 54’4 
Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 

 
Tèxtil: 
 
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. 
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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. 

 
Any Tones/any kg/hab/any 
2000 0 0 
2001 0 0 
2002 3’4 0’29 
2003 2’5 0’21 
2004 1’4 0’12 
2005 2’5 0’20 

Font: Elaboració pròpia a partir del website de l’Agència de Residus i Aj. de la Seu. 
 
 
7.1.9. La Deixalleria. 
 
D’acord amb l’article 46 de la llei 6/93 de la Generalitat de Catalunya, tots els municipis 
de més de 5.000 habitants de dret, independentment o associada, hauran de disposar 
de servei de deixalleria.  
 
A més, el PROGREMIC estableix com a objectiu per al 2003 recollir selectivament un 
8% del total de residus municipals a través d’aquesta instal·lació i un 10% per al 2006. 
La deixalleria és el destí de tots aquells residus que no tenen un contenidor específic 
al carrer i en què no és òptim de llençar-los en un contenidor de rebuig. A la deixalleria 
s’hi poden portar els següent tipus de residus: 
 
Vidre  
Paper 
Envasos lleugers 
Ferralla 
Tèxtil 
Fusta  
Runa 
Voluminosos 
Restes de Jardineria 

Fluorescents 
Pneumàtics 
Bateries 
Dissolvents 
Piles 
Electrodomèstics amb CFC’s 
Ferralla electrònica 
Olis vegetals 
Olis minerals 
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La Seu compta des de l’any 1999 amb una deixalleria de caràcter intermunicipal, 
donant servei a 9 municipis, els mateixos que conformen la Mancomunitat de l’Urgellet. 
La deixalleria està situada al polígon industrial i té annexa la nau on la Mancomunitat 
de Residus de l’Urgellet guarda els camions i contenidors. 
 

Horari de la Deixalleria de la Seu 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

9-11h 9-11h 9-11h 9-11h 9-11h 9-11h 

16-19h 16-19h 16-19h 16-19h 16-19h 16-19h 
Tancat 

Font: website de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 
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 
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. 
  

Resultats obtinguts a la deixalleria de la Seu d’Urgell 
 Especials Valoritzables TOTAL 

La Seu 94’26 458’72 552’98 

Resta de municipis 26’36 128’33 154’69 

TOTAL 120’62 587’05 707’67 
Font: Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet 

 

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). 
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Percentatge especials vs valoritzables 
recollits a la Deixalleria (2002)

17%

83%

Residus
municipals
especials

Residus
municipals
valoritzables

 
 
 
De la categoria de residus especials més de la meitat són els pneumàtics amb un 
54% del total recollit o 51’42 tones.  Amb molta diferència el segueixen  les bateries 
(14%), la ferralla electrònica (13%) i la categoria d’altres (11%). 
 
   

Tipus de residus especials recollits a la Deixalleria 
(2002)

0%

54%

14%

1%

5%

13%
2% 11%

Fluorescents

Pneumàtics

Bateries

Piles

Electdom. CFC's

Ferralla electrònica

Olis minerals

Altrres esp
 

 
 
Dins la categoria de residus valoritzables, les diferències entre materials no estan tan 
marcades com en els especials. Els més abundants són les restes de jardineria 
(115’74 tones) i runes (99’88 tones) amb un 25% i 22% respectivament. Els 
voluminosos (79’50 tones), la fusta (71’47 tones), i la ferralla (56 tones)  segueixen 
amb un 17%, 16% i 12% respectivament.  
 
Aquests cinc materials conformen el 92% del pes total dels materials valoritzables 
gestionats per i a la deixalleria. És de destacar que paper i envasos lleugers 
comptabilitzin zero. 
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Tipus de residu municipal valoritzable recollit 
a la Deixalleria (2002)

7% 12%
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Jardineria
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Quant a la gestió de la deixalleria, cal esmentar els següents aspectes:  
 

• La deixalleria cobra un import als petits industrials si el que porten (pots de 
pintura, pneumàtics) els representa un cost superior a les  21 €/tona 
(l’equiparable a l’import dels abocadors o del gestor especialitzat de Montmeló). 
Els residus industrials que arriben amb furgoneta tenen un cost zero, sempre i 
quan no sigui un dels sobredits residus.  

 
• Els mobles són separats de la resta de voluminosos i a través d’un ens de la 

Seu els posen a la venda pública. 
 

• La roba recollida la gestiona una empresa privada que ven una part del que 
recull i la resta (sobre tot roba d’estiu) es destina a l’Àfrica. 

 
• La FORV que prové de la gespa (verd) i de la poda (sec) va a la Planta de 

Compostatge on serà tot trinxat.  
 

• S’han fet campanyes adreçades a productors generadors de residus especials 
per a tallers mecànics, perruqueries, tintoreries i botigues de revelat de fotos, 
on no ha tingut èxit. 

 
• Fan pagar només els pneumàtics que vénen de tallers mecànics, el de 

particulars no es paguen. 
 
 
7.1.10. El dipòsit controlat de benavarre de residus municipals. 
 
L’abocador controlat de Benavarre s’inaugurà el 1982 per a encabir els residus 
generats pels municipis de l’Urgellet. El 1994 es féu una ampliació i a finals del 2004 
se n’ha fet una altra ampliació cap a ponent. Actualment s’hi aboquen tots els residus 
municipals recollits com a fracció de rebuig per la Mancomunitat. A partir de 
l’ampliació, i com a compensació a les subvencions rebudes, es preveu rebre els 
rebuig dels residus municipals de tot l’Alt Urgell. De forma annexa a l’abocador existeix 
un dipòsit de runa que es tracta més endavant. 
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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 municipal anual de rebuig a l'abocador de 
Benavarre (2002)
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Aportació percentual muncipal i anual a l'Abocador 
de Benavarre (2002)

79%

5%

5%

5%

La Seu d'Urgell Mont. i Castellbò Ribera d'Urgellet

Les Valls de Valira Alàs i Cerc El Pont de Bar

Estamariu Arsèguel Cava
 

 
Les mesures que té el dipòsit per a reduir l’impacte ambiental dels residus dipositats 
són: 

• Compactació de les escombraries que són enterrades amb sorra per evitar les 
males olors i la profusió d’animals comensals obligats o facultatius (còrvids, 
milans, rates, guilles, etc.). 

• Impermeabilització de la cèl·lula d’explotació de l’abocador. 
• Xarxa de drenatge dels lixiviats fins a sengles basses d’emmagatzematge. 
• Xarxa de canals per a evitar l’entrada de pluvials. 
• Xemeneies de canalització dels gasos (bàsicament metà i sulfhídric). 
• Cremador de gas metà. 
• Planta de tractament de lixiviats. A través d’aerosòls converteixen la massa 

líquida en microgotes que s’assequen amb ventiladors. El dimensionament 
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teòric era de 4.500 m3 però les disfuncions no permeten assolir els objectius 
marcats inicialment. 

 
 
7.1.11. Planta de transferència (2001). 
 
Aquí es concentren els residus recollits als contenidors grocs i blaus de les AAS. El 
vidre del contenidor verd viatja directament a Santos Jorge de Mollet transportat per la 
Mancomunitat. El cartró i els envasos passen per la planta on es compacten. De cada 
5 ó 6 camions se’n fa un de compactat. Els envasos viatgen a Lleida (Griñó) i el cartró 
a Castellbisbal (Stora-Enso). 
 
 
7.1.12. Planta de compostatge. 
 
La Planta de Composatge s’inaugurà el 19 de febrer del 2001. La nau està situada en 
espais propers al dipòsit controlat de residus de Benavarre i dona servei als 32.274 
habitants de l’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya. 
 
 

Font: website de l’Agència de Residus 
 
L’any 2002 la Planta de Compostatge tractà 1202’77 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. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE 
BENAVARRE 

 
Superficie del terreny: 2.430 m2 d’un total de 5492 

 
Ubicació: al peu de l’abocador de Benavarre, a uns 2’5 km de la 

Seu d’Urgell  
 

Volum de residus gestionats: tractarà 3.670 tones de FORM/any i 
612 tones de FORV/any 

 
Síntesi del procés:  

Pretractament 
Compostatge (12 setmanes) 

Posttractament 
 

Pressupost anual 
75.126 € 
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1202,77

2467,23
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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) i que es venen a un preu proper als 0’02€. El compost es 
comercialitza a través de constructores que disposen de servei de “garden” per a 
preparar el jardí. També se’n comercialitza amb el servei de jardineria municipal. El 
procés de funcionament és, de forma sintètica: 
 

1. Abocament de la FORM recollida en origen a les tres primeres piles obertes de 
voltejament (etapa de fermentació). 

 
2. Descomposició i fermentació de la matèria orgànica durant tres. 

 
3. Garbellada amb ”trommel” de 8 cm i separació dels “impropis” (=20%). 
 
4. Descomposició i maduració de la matèria orgànica durant 10 setmanes en 

(etapa de maduració) tres piles obertes a tocar de les piles de fermentació. 
 
5. Garbellada amb “trommel” de 1 cm: així no passen branquetes ni plàstics 

(=”recirculat). Aspirant es treuen els plàstics i altres substàncies lleugeres 
(paperets, p.ex.) i les branques retornen al principi del procés per a donar 
estructura. 

 
6. Obtenció del compost final. 

 
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. El percentatge 
d’impropis s’estima en un 20%. 
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Aportació municipal de FORM a la Planta de Compostatge
(2002)
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Percentatge d'impropis a la FORM 
d'entrada a la Planta de Compostatge

20%

80%

Impropis Matèria Orgànica

Aportació de FORM de la Seu 
respecte el conjunt de municipis

67%

33%

La Seu d'Urgell Municipis restants
 

 
Actualment, només arriben 80’66 tones de FORV respecte les 1202’77 que arriben de 
FORM. La FORV constitueix, doncs, un 6% dels residus orgànics rebuts i tractats a la 
Planta de Compostatge. 
 

Percentatge de FORM vs FORV 

94%

6%

Total FORM Total FORV
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7.2. RESIDUS INDUSTRIALS. 
 
7.2.1. Producció de residus industrials: declaració anual de residus 
industrials. 
 
En el període 1998-2002 s’ha produït un increment de la quantitat de residus declarats 
del 79’2%.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
En el període 1998-2002 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, fet que suposa un 63’6%. 
 
 

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

2002)

11

17 17 18 18

0

5

10

15

20

1998 1999 2000 2001 2002

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

 
 

Taula: residus industrials declarats en el període 1998-2002 

Residus industrials declarats període 1998-2002
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Any Especials Inerts No 
especials 

Total 

1998 0 12 2.168 2.181 
1999 40 20 2.560 2.619 
2000 40 25 2.341 2.406 
2001 931 73 1.201 2.204 
2002 1.788 0 2.119 3.907 

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

Classificació dels residus industrials de la Seu 
(1998-2002)

21%

1%

78%

Especials Inerts No especials

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

 
Aquestes dades globals per al període en qüestió contrasten amb les obtingudes 
parcialment al llarg del 2002. Durant aquest any el percentatge d’especials és més del 
doble que en el període de referència. Concretament els residus especials 
constitueixen ja gairebé la pràctica meitat dels declarats: un 46%.  
 
Els residus inerts segueixen essent minoritaris i els no especials són els que 
retrocedeixen en benefici dels especials fins al 54%. Aquest increment tan notable és 
fruit de la sortida dels lixiviats de l’abocador. 
 

Classificació dels residus industrials de la Seu 
(2002)

46%
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54%

Especials Inerts No especials

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades  del website de l’Agència de Residus 
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Residus industrials declarats desglossats per activitats industrials (2002) 

Descripció de l'activitat industrial Especials Inerts No 
especials Total % 

Altres indústries de transformació de metalls 0 0 12 12 0,31 
Alimentació 0 0 2.094 2.094 53,6 
Fusta i suro 0 0 2 2 0,05 
Transformació cautxú i plàstic 0 0 12 12 0,31 
Altres indústries 1.788 0 0 1.788 45,76 

TOTAL 1.788 0 2.119 3.907 100 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 

 
 

Procedència dels residus industrials en funció de 
l'activitat industrial (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%.  
 
En total, doncs, la Seu només té 5 categories de tot el llistat possible d’activitats 
industrials. No hi ha, per tant, ni fundició de metalls, ni siderúrgia, ni petroquímica, ni 
de tractament de superfície de metalls ni de tantes altres tipologies d’activitats 
industrials de major impacte ambiental.  
 
Pel que fa a la tipologia dels residus generats per cadascuna de les activitats 
industrials, cal posar de manifest l’heterogeneïtat que es dóna entre elles: la totalitat 
dels residus provinents d’”altres indústries” són declarats i tractats com a especials 
(són els corresponents a lixiviats de l’abocador esmentats anteriorment), fet que 
contrasta amb el fet que la totalitat dels residus procedents de l’alimentació són no 
especials. Les tres categories restants (altres indústries de transformació de metalls, 
fusta i suro i transformació de cautxú i plàstic) declaren i tracten els residus com a no 
especials. 
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Residus industrials declarats desglossats per activitats industrials 
(2002)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 

 
Residus industrials declarats classificats per tipologies segons declaració 2002 Municipi de SEU 

D'URGELL (L'Alt Urgell) 

Descripció tipus de residu Especials Inerts No 
especials Total % 

Residus de descontaminació 1.788 0 0 1.788 45,76 
Llots de depuració 0 0 75 75 1,92 
Residus animals 0 0 1.992 1.992 50,99 
Residus vegetals 0 0 25 25 0,64 
Plàstics 0 0 6 6 0,15 
Metalls 0 0 20 20 0,51 
Productes minerals i ceràmics 0 0 2 2 0,05 
Varis 0 0 1 1 0,03 
TOTAL 1.788 0 2.119 3.907 100 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 
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Tipologia dels residus industrials declarats (2002)

46%

2%

50%

1%

0% 0%

0%

1%

Residus de descontaminació Llots de depuració
Residus animals Residus vegetals
Plàstics Metalls
Productes minerals i ceràmics Varis

 
 
 
7.2.2. Gestió dels residus industrials declarats. 
 
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%.  
 
 

Tipus de tractament dels residus industrials declarats (2002)

0%

49%

4%

43%

1%

3%

0%
Valorització en origen

Valorització externa

Subproducte

Físicoquímic-biològic-
depuradora
Deposició controlada

Incineració

No especificada

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 
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7.3. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, al costat del dipòsit controlat de Benavarre es 
troba l’abocador controlat homònim de residus de la construcció. Algunes de les seves 
principals característiques són que es descarrega sobre pla i que no es permeten 
abocaments amb un percentatge de fusta superior al 5%. Actualment està prevista una 
ampliació. Part de la runa dipositada en aquest abocador serà trinxada i emprada com 
a drenatge. El cost d’abocament és de 5 euros/tona. La següent taula mostra l’evolució 
en els volum recollits. 
 

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. 
 
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. 
 
 
7.4. RESIDUS SANITARIS. 
 
Els residus sanitaris generats per activitats d’atenció i investigació sanitària s’han de 
seleccionar en origen per tal de facilitar el seu tractament posterior. Es classifiquen en 
els següents grups: 
 
A) RESIDUS SENSE RISC O INESPECÍFICS 
 
Grup I 
Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, que no 
plantegen exigències especials en la seva gestió. S’inclou en aquest grup el material 
d’oficines i despatxos, bars, menjadors, jardineria, etc. 
 
Grup II 
Son residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, que no 
plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre, però dintre del centre 
poden ser de risc per malalts amb poques defenses immunològiques i a més poden 
provocar fàstic o manies. S’inclou en aquest grup els materials de cures, guixos, robes 
i materials d’un sol ús tacats amb sang, secrecions, cadàvers d’animals 
d’experimentació, i d’altres residus no inclosos en el grup III. 
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B) RESIDUS DE RISC O ESPECÍFICS 
 
Grup III 
 
Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció, atès que 
poden generar un risc per a la salut de les persones: 
 
- Residus sanitaris infecciosos: aquells residus capaços de transmetre alguna de les 
malalties infeccioses relacionades a l’annex del Decret 27/1999, com, per exemple, 
còlera, diftèria, tubercul·losi, etc. 
- Sang i hemoderivats en forma líquida 
- Agulles i material punyent i tallant, usat 
- Vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos 
 
Grup IV 
 
Són els residus especials no inclosos en el grup III. Dins aquest grup s’inclouen 
aquells residus tipificats en normatives singulars com els medicaments caducats, 
restes de substàncies químiques, els residus radioactius i altres; també inclou els 
residus citotòxics, (envasos, materials, restes, etc. que hagin estat en contacte amb 
medicaments per al tractament de malalts amb càncer). 
 
Per evitar el perill de contaminació del medi i per evitar contagis de malalties 
infeccioses que representen un risc per a la salut de les persones: 
 
- Els residus dels grups I i II, un cop fora del centre sanitari, es tracten com a residus 
assimilables als municipals i van, doncs, als centres de disposició de residus 
municipals, exceptuant els cadàvers dels animals d’experimentació que van a una 
planta incineradora específica. 
- Els residus del grup III es tracten mitjançant esterilització per autoclau i posterior 
trituració. L’esterilització consisteix en l’eliminació de tots els organismes vius, i de les 
espores capaces de reproduir-los, presents en el residu. Mitjançant un tractament 
d’autoclau els residus es sotmeten, gràcies al vapor d’aigua, a unes condicions de 
temperatura i pressió suficients per provocar llur esterilització. Un cop esterilitzats i 
triturats, aquests residus esdevenen assimilables als municipals. 
- Els citotòxics del grup IV es tracten mitjançant incineració en instal·lacions per a 
residus especials. 
 
Un cop dit això, tot seguit es detallen els volums de residus sanitaris discriminats per 
grups i corresponents al període 1998-2005. Pels motius abans exposats, lògicament, 
només s’inclouen els corresponents als grups III i IV. 
 

Any Grup III Grup IV Tones totals 
1998 8’8 Tn 1’9 Tn 10,7 
1999 10’7 Tn 1’5 Tn 12,2 
2000 10’2 Tn 0’6 Tn 10,8 
2001 10’4 Tn 0’6 Tn 11,0 
2002 12’4 Tn 0’8 Tn 13,2 
2003 17’7 Tn 1’2 Tn 18,9 
2004 15’2 Tn 1’2 Tn 16,4 
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2005 0’3 Tn 0 Tn 0,3 
Font: Departament de Salut. 
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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 la major 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. 
 
 
7.5. RESIDUS AGRÍCOLES I RAMADERS. 
 
No existeix a la Seu cap instal·lació de tractament de residus procedents de dejeccions 
ramaderes. Tota la informació referent a les dejeccions ramaderes es troba inclosa 
dins del capítol destinat a impacte ambiental de les activitats econòmiques. 
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8. SISTEMES NATURALS. 
 
8.1. INTRODUCCIÓ. 
 
El nucli urbà de la Seu es troba a la plana al·luvial dels rius Segre i Valira. Al seu 
voltant s’estén una plana molt humanitzada que ha suplantat les forests primigènies 
per conreus, els quals han anat adaptant-se en resposta als canvis socioeconòmics de 
la zona i a la conversió de les zones de secà en regadiu. Boscos de ribera a banda, és 
als voltants de les muntanyes properes i menys alterades per l’home on es concentra 
el bosc, entre pastures i conreus abandonats que ja han encetat les vies de la 
successió ecològica per a retornar a l’estat primigeni forestal. Boscos, pastures i 
conreus de secà i regadiu conformen el mosaic paisatgístic del territori de la Seu, 
solcat per diversos torrents però vertebrat pel pas del Valira i el Segre, rius curulls de 
vida que alberguen una munió d’espècies animals i vegetals a les seves ribes i sota 
l’aigua.  
 
Quant a usos del sòl, 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). 
 
El patrimoni natural de la Seu i les seves rodalies és notable, tant que ha induït i 
motivat l’acció d’estudi i gestió de naturalistes (Pere-Miquel Parés i Jordi Dalmau)  de 
la Seu per a conèixer millor el patrimoni natural, consolidar-lo i potenciar-lo. Aquests 
naturalistes són en gran part responsables d’un reguitzell de campanyes d’estudi, 
gestió i sensibilització del medi natural de la Seu:  
 

 Campanyes d’anellament: del 1998 fins ara, 9 campanyes de tardor i 4 de 
Primavera amb idèntica metodologia. S’ha comptat amb la col·laboració 
d’escolars. 

 
 Inventari del Patrimoni Natural de la Seu d’Urgell: catàleg d’espècies 

rellevants del terme municipal de la Seu d’Urgell. 
 

 Dia Mundial dels Ocells: activitat d’anellament oberta a tothom, hi 
assisteixen unes 40-60 persones. 
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 Programa de Seguiment Ocells Comuns a Catalunya (SOCC): dins del 
terme municipal se’n porta a terme un (Jordi Castilló). 

 
 “Hacking” de rapinyaires diürns i nocturns: s’han alliberat polls de xoriguer 

comú (Falco tinnunculus), mussol banyut (Asio otus), duc (Bubo bubo) òliba 
(Tyto alba) i gamarús (Strix aluco). 

 
 Alliberament de fauna silvestre: guineus (Vulpes vulpes), fagines (Martes 

foina) , toixons (Meles meles), etc. 
 

 Inventari de papallones (lepidòpters): existeix un treball de mostreig de la 
comarca. No es fa cap Butterfly Monitoring Scheme al terme de la Seu que 
permetria detectar els efectes dels canvis paisatgístics en la població 
indicadora de lepidòpters. 

 
 Inventari d’araneids (aranyes): s’ha començat a fer un estudi del pla de les 

Forques. 
 

 Atles dels Ocells nidificants: la quadrícula comença just a sota el casc urbà 
de la Seu i cap amunt. 

 
 Inventari del Patrimoni Natural de l’Alt Urgell, volum II. 

 
 Sortides ambientals: les feien ells dos, tenien èxit però ara les han 

abandonat. 
 

 Expomerda: es va netejar el 1993 la brossa del riu de la Color. 
  

 Contracte de Riu: es va iniciar cap el 2000 i posava en un mateix sac 
regants, pescadors, naturalistes, graveres i Parc del Segre. Van fer unes 
quantes reunions i, ara, està en via morta. 

 
La Seu d’Urgell i els seus voltants compta amb els següents tàxons de vertebrats: 
 

 Peixos: un mínim de 5 espècies 
 Amfibis:  4 espècies 
 Rèptils: 11 espècies  
 Ocells: unes 104 espècies nidificants (inclou territoris més enllà del terme 

municipal) que ve a ser prop del 50% de les espècies nidificants al país 
 Mamífers: 27 espècies 

 
Això no obstant i tot i 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 
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(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 necessitat de disposar d’un mínim espai de qualitat d'espais verds prop de la trama 

urbana és una realitat que s’accentua sobre manera en aquells sectors o comarques on el procés 
d’intensa urbanització ha suposat pèrdues importants en les àrees rurals, agrícoles i forestals 
veïnes. 

Aquesta realitat comporta iniciatives que possibilitin la preservació i l’increment de la 
qualitat d’aquestes àrees. A remolc d’aquestes actuacions s’espera que augmenti el potencial de la 
biodiversitat, amb repercussions en els àmbits econòmics, culturals, socials, científics i ambientals, 
actuant en conjunt, com a estratègia per al desenvolupament de vies de transformació urbana dins 
el marc de la sostenibilitat. 

D’altra banda, i pel que fa a l’interior del teixit urbà, s’entén que les zones verdes urbanes 
poden actuar com a focus des dels quals es pot introduir  i contribuir a difondre elements biòtics 
que ajudin a reequilibrar el funcionament ecosistèmic de les ciutats, actuant d’aquesta manera com 
a elements de suport per a la millora de les condicions de vida de la població. 

La intensa urbanització dificulta sobre manera el manteniment dels espais naturals de 
qualitat, que es veuen empesos a ésser substituïts per la construcció d’equipaments i 
infrastructures associades a l’expansió de les grans comarques centrals. 

És per aquesta raó que el planejament urbà ha de considerar seriosament objectius de 
protecció activa del territori davant determinades concepcions de la urbanització que suposen la 
degradació dels espais naturals. Els criteris de l’ecoplanejament, basats en la noció d’urbanisme 
com a instrument de gestió ecològica de les ciutats i les àrees urbanes poden il·luminar alguns 
aspectes sobre els plantejaments a utilitzar en la resolució de moltes de les problemàtiques 
associades a l’expansió dels nuclis urbans cap a les franges perifèriques veïnes.” 

 
Cap a la reforma ambiental urbana. Diputació de Barcelona 

 
Com a apunt final per a aquesta introducció, s’ha de fer esment que l’equip auditor ha 
realitzat una sèrie de treballs de camp relacionats amb la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies del municipi, així com d’inventari de pous. Tot i que estan 
relacionats amb els sistemes naturals de la Seu, atesa la seva clara incidència sobre el 
vector d’aigua, han estat incorporats allà (vegeu vector “Flux d’aigua”). 
 
 
8.2. SISTEMES AGRARIS. 
 
La Seu d’Urgell està en una zona climàtica mediterrània amb un marcat accent 
continental. Aquesta característica climatològica va associada a pluges equinoccials i  
estius eixuts i molt calorosos. L’evapotranspiració és alta i comporta dèficits hídrics 
importants a les plantes que hi creixen, tant de forma natural com a les conreades en 
els secans de la zona (vinya i cereals i pastures seques o semiseques). Des de 
principis del s. XIX i fins a mitjans del s. XX es van construir una sèrie de recs 
agrícoles per a portar el regadiu en zones de secà i així incrementar el creixement dels 
conreus en èpoques estivals, tot variant les plantes conreades.  
 
D’aquesta manera es va passar dels conreus de secà al regadiu a gran part del territori 
de la Seu (en resta absent terres de muntanya), així com de la vinya, els cereals i les 
pastures seques i semiseques als prats de dalls amb fruiters i alfals primer, per passar 
després a les plantacions de blat de moro. A l’impuls del regadiu com agent motor del 
canvi de conreus s’hi ha d’afegir a partir del 1960 la creació d’un reguitzell de granges 
de vaques que han potenciat indirectament el conreu de determinades espècies 
emprades com a farratge per al bestiar, com ara blat de moro, alfals, prats de dall 
sembrats, etc.  
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8.2.1. Agricultura: conreus i 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%. 
 

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 
 
Els conreus de l’any 1999 a la Seu, deixant de banda les pastures, són, en ordre 
decreixent: 
 

1) Farratges: 65 ha 
2) Cereal de gra: 39 ha 
3) Fruiters: 14 ha 
4) Guarets: 4 ha 
5) Plantes aromàtiques, medicinals o espècies: 2 ha 
6) Hortalisses: 1 ha 

 
Percentatge de conreus (1999) 

52%

31%

11%

3%
1%2%

Farratges
Cereal gra
Fruiters
Guarets
Plant.Arom
Hortalisses

 
Font: website de l’Institut Català d’Estadística 

 
Els farratges s’han vist potenciats per l’activitat ramadera de la zona, sobretot per la 
profusió de vaques de llet (bàsicament la raça frisona). Darrerament s’observa un 
increment elevat de la superfície conreada de blat de moro en detriment de la 
superfície mixta de sembra de prat de dall amb fruiters. 
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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. 
 
A la Seu d’Urgell el nombre d’explotacions s’ha reduït en els anys darrers però, 
paradoxalment, s’ha incrementat el nombre d’hectàrees explotades (=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. 
 

 Tots els règims Propietat Arrendament Parceria 
Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 
1999 46 1.291 40 891 19 400 0 0 
1989 60 816 47 467 26 297 6 52 
1982 94 764 88 705 14 49 1 10 

 
 

Percentatge del règim de tinença (1999)

69%

31%

Propietat Arrendament
 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 
La majoria d’explotacions tenen entre 10 i 20 ha (n=11) i entre 20 i 50 ha (n=9). És 
força abundant (n=8) les explotacions de 2 a 5 ha. No hi ha cap explotació de dimensió 
superior a les 200 ha.  
 
 

Dimensió de les explotacions, segons la superfície total 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Total amb terres Menys d'1 ha D'1 a menys de 2 ha De 2 a menys de 5 ha Any 
explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 46 1.291 3 1 3 3 8 27 
1989 60 816 1 1 6 9 10 35 
1982 94 764 10 6 10 15 28 100 
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Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 
 

Dimensió de les explotacions, segons la superfície total 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

De 5 a menys de 10 ha De 10 a menys de 20 ha De 20 a menys de 50 ha De 50 a menys de 100 haAny 
explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 5 37 11 157 9 250 1 54 
1989 17 120 14 208 10 333 2 111 
1982 23 155 17 212 3 86 3 190 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 

Dimensió de les explotacions, segons la superfície total 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

De 100 a menys de 200 ha De 200 o més ha Any 
explot. ha explot. ha 

1999 6 763 0 0 
1989 0 0 0 0 
1982 0 0 0 0 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
Els conreus farratgers han sofert un increment notable en el decurs dels darrers vint 
anys, període en el qual han doblat la superfície conreada. Cal precisar però que la 
superfície de secà ha disminuït notablement però, en canvi, s’ha produït un increment 
molt sobtat de la superfície de regadiu. La influència del sector ramader és clau per 
entendre aquesta evolució. El conreu farratger que domina és el “verd anual” (44 ha) 
amb el doble de superfície que la superfície conjunta de alfals (12 ha) i “verd 
plurianual” (9 ha). 
 
 

Conreus herbacis: conreus farratgers 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Total Secà Regadiu Any 
explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 12 65 5 19 8 46 
1989 17 55 11 36 7 20 
1982 23 33 20 32 3 2 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
Els cereals per gra han doblat la superfície conreada, pràcticament tota de secà (37 de 
les 39 ha). El blat (13 ha) supera de llarg l’ordi (5 ha). Sorprèn que la superfície 
conreada de blat de moro sigui inexistent el 1999. 
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Conreus herbacis: cereals per a gra 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Total Secà Regadiu Any 
explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 5 39 4 37 1 2 
1989 4 7 4 7 0 0 
1982 8 17 7 15 1 2 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
Els fruiters mantenen 14 ha de conreu amb un repartiment similar de la superfície de 
pomera i perera (respectivament 7 i 6 ha). La tendència actual és a substituir-los per 
plantacions de blat de moro. 
 

Conreus llenyosos: fruiters de clima temperat: 
Pomera (7 ha), Perera (6 ha) i Presseguer (1 ha) 

Seu d'Urgell, la. Any 1999. 

Total Secà Regadiu 
explot. ha explot. ha explot. ha 

8 14 0 0 8 14 
Font: website de l’Institut Català d’Estadística 

 
Amb una superfície conreada molt petita en comparació al total i als altres conreus, a 
la Seu segons dades de 1999 hi havia 4 Ha de guarets, dues de conreus industrials 
herbacis i sols una d’hortalissa. 
 

Conreus herbacis: llavors i plàntules, altres, guarets i hortes familiars 
Seu d'Urgell, la. Any 1999. 

Llavors i plàntules 
destinades a la venda Altres conreus Guarets Hortes familiars 

explot. àrees explot. àrees explot. ha explot. àrees 

0 0 0 0 3 4 19 38 
Font: website de l’Institut Català d’Estadística 

 
Conreus herbacis: conreus industrials 

Seu d'Urgell, la. Any 1999. 
Plantes aromàtiques, medicinals, espècies 

Total secà regadiu 
explot. ha explot. ha explot. ha 

1 2 0 0 1 2 
Font: website de l’Institut Català d’Estadística 

 
Conreus herbacis: hortalisses 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Total Secà Regadiu Any 
explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 1 0 0 0 1 0 
1989 10 1 0 0 10 1 
1982 1 0 1 0 0 0 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
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8.3. RAMADERIA. 
 
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 
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 mot 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). 
 
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. 
 
 

Nombre de caps per espècies 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Bovins Ovins Cabrum Porcins Any 
explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps 

1999 23 2.035 3 324 3 13 2 6 
1989 46 2.094 0 0 0 0 14 534 
1982 54 1.625 1 20 0 0 3 138 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 

Nombre de caps per espècies 
Seu d'Urgell, la. Sèrie temporal. 

Aviram Conilles mares Equins Any 
explot. caps explot. caps explot. caps 

1999 18 60.346 11 51 6 42 
1989 37 498 36 182 1 2 
1982 48 576 54 405 1 1 

Font: website de l’Institut Català d’Estadística 
 
 
8.4. SISTEMES FORESTALS. 
 
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.  
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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. L’efecte solell-obaga (que comporta una major 
insolació, evapotranspiració i menor humitat ambiental dels vessants exposats a 
migdia) condiciona l’establiment de comunitats vegetals diverses en funció dels seus 
requeriments ecològics (disponibilitat hídrica, humitat ambiental i insolació).  
 
D’aquesta manera les comunitats xerofítiques adaptades a la sequera predominen als 
vessants solells mentre que als obacs s’hi troben comunitats vegetals que necessiten 
un major grau d’humitat i de disponibilitat hídrica, així com una menor insolació. 
L’efecte altitudinal té, en canvi, una menor influència en les comunitats vegetals, ja que 
el marge de variació d’alçada no és molt elevat; només 100 metres, entre 650 i 750 m 
d’alçada. 
 
A la Seu, l’estructura bàsica dels ecosistemes forestals es mostra a la taula següent:  
 

Trets bàsics ecosistemes forestals de la Seu 

Nombre de 
peus d’arbres Àrea Basal Principals 

espècies 
Densitat espècies 

principals 

492.000 arbres 10 m2/Ha 

 
Roure martinenc 
(Quercus humilis) 

 
Carrasca  

(Quercus ilex 
rotundifolia) 

 

402-1.013 peus/Ha 

Font: Inventari Ecològic i Forestal de la Seu (CREAF) 
 
 
8.4.1. Principals comunitats forestals. 
 
Les principals comunitats forestals distribuïdes dins del terme municipal de la Seu són: 
 
a) Els carrascars o alzinars continentals:  
 
L’alzina de les terres continentals del nostre país és la carrasca o alzina carrasca 
(Quercus ilex subsp rotundifolia), una varietat de l’espècie nominal de l’alzina (Quercus 
ilex ilex) distribuïda en el litoral i prelitoral català amb la fulla petita i arrodonida.        
Dels carrascars de la comarca, els de la Seu són dels més septentrionals, motiu pel 
qual també hi són presents (sobretot en els obacs) espècies menys termòfiles 
(espècies que no toleren el fred) i on apareixen més espècies centreuropees com el 
boix (Buxus sempervirens) o el ginebre (Juniperus communis).  
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A la Seu i a l’Urgellet, aquesta comunitat es troba a les parts més baixes i tenen en els 
boscos de pi roig el seu límit superior. Normalment es troba mesclada amb el roure,  
que és hegemònic a les obagues i minoritari a les solanes. 
 
b) Les rouredes: 
 
Els roures s’hibriden sovint entre ells i això en dificulta moltíssim la identificació. Entre 
els roures el majoritari és el martinenc (Quercus humilis) però també podem trobar el 
cerrioide (Quercus cerrioides) i el de fulla petita (Quercus faginea). 
 
c) La pineda de pinassa:  
 
Es distribueixen a altituds més baixes que les pinedes de pi roig. L’estrat arbori el 
forma la pinassa (Pinus nigra) amb qui es pot mesclar algun peu de roure martinenc 
(Quercus humilis), roure de fulla petita (Quercus faginea) o fins i tot el pi roig (Pinus 
sylvestris). El sotabosc és força dens i s’hi troben lianes com la vidalba (Clematis 
vitalba) o el xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum). Té especial predilecció pels sòls 
calcaris, més acusada als vessants obacs. 
 
d) La pineda de pi roig: 
 
L’espècie arbòria dominant és el pi roig (Pinus sylvestris) que alhora és l’arbre més 
estès a la comarca. El sotabosc hi dominen les herbes i les molses. Al les parts més 
elevades del bosc contacta amb les pinedes de pi negre (Pinus uncinata) amb el qual 
es pot arribar a hibridar. 
 
e) La vegetació de ribera:  
 
Les comunitats de ribera ressegueixen els rius, torrents i recs agrícoles. Les espècies 
arbòries que conformen aquestes comunitats tenen uns requeriments hídrics mitjans o 
alts i són caducifòlies. A la Seu no hi ha grans retalls de comunitats pures sinó que en 
moltes s’hi troben diverses espècies mesclades. Les espècies arbòries que 
constitueixen aquestes comunitats són:  
 

 Vern (Alnus glutinosa) 
 Salze (Salix alba) 
 Gatell (Salix atrocinerea) 
 Gatsaule (Salix caprea) 
 Sarga (Salix elaeagnos) 
 Vimetera (Salix purpurea) 
 Pollancre o glop (Populus nigra) 
 Avellaner (Corylus avellana) 
 Trèmol (Populus tremula) 
 Freixe o freixera (Fraxinus excelsior) 
 Om (Ulmus minor) 
 Saüc (Sambucus nigra) 
 Roure martinenc (Quercus humilis) 

 
Aquestes espècies originen les següents comunitats que es distribueixen en una 
zonació en funció de la dependència del contacte amb l’aigua superficial o del freàtic: 
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 Les salzedes: formades per arbres del gènere Salix sp. Viuen al bell mig de la 
llera dels rius i també a llurs marges ja que són capaços d’aguantar l’embat de 
l’aigua gràcies a la gran flexibilitat de les seves tiges. 

 
 Les vernedes: distribuïdes resseguint les ribes, allà on el freàtic és força 

superficial. L’espècie dominant és el vern (Alnus glutinosa) que és sovint 
acompanyada pel pollancre (Populus nigra),  l’avellaner (Corylus avellana) el 
freixe (Fraxinus excelsior) i el saüc (Sambucus nigra) entre d’altres espècies. 

 
 Les gatelledes: viuen també en fons de torrents humits però no en la mesura 

suficient per a permetre l’assentament d’una verneda. L’arbre dominant és el 
gatell (Salix atrocinerea). 

 
 Les omedes: distribuïdes on el freàtic és més profund o té una oscil·lació 

major. Són les comunitats més allunyades de la llera i poden disposar-se en 
fileres al voltant dels camps. L’arbre dominant és l’om (Ulmus minor) que 
sovint s’acompanya d’altres espècies com els pollancres (Populus nigra). 
D’entre les diverses espècies arbustives es pot destacar l’aranyoner (Prunus 
spinosa) i l’arç blanc (Crataegus monogyna). 

 
 
8.4.2. Explotacions forestals de La Seu. 
 
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 
 
Les tallades s’han efectuat a les finques següents en la data que es detalla a la taula:  
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Finques explotades en el període 1993-2003 

Nom de la finca Data Espècies principals 
Vallpeguera 14-12-95 Pi roig i roure de fulla petita 
Cal Bario 17-12-96 Pollancre 
Línia Elèctrica 29-10-97 Alzina, roure fulla petita, vern, freixe, pi roig i pollancre 
Línia Elèctrica 18-12-97 Vern i pollancre 
Benabarre 15-5-98 Roure de fulla petita i alzina 
Ampol 5-2-99 Vern i pollancre 
Sant Ermengol 16-3-00 Pollancre 
Bosc de Sant Esteve 21-3-00 Roure de fulla petita 
Rec dels Quatre Pobles-Castellciutat 17-4-00 Vern i roure fulla petita 
Bosc de Sant Esteve 22-11-00 Roure de fulla petita 
Camp de la Borda 29-10-01 Pollancre 
Santa Magdalena 22-1-02 Pollancre 
Segales 22-1-02 Vern 
Les Costes 22-1-02 Vern i pollancre 

Font: Direcció General de Boscos i Biodiversitat 
 
 
Durant l’any 1999 s’explotaren 13 finques forestals que corresponien a 182 ha. La 
majoria de les explotacions són no comercials (de 117 a 65 ha). De les explotacions 
comercials la majoria (45 ha) corresponen a espècies resinoses (bàsicament Pinus 
nigra i Pinus sylvestris). Les explotacions no comercials són majoritàriament mixtes de 
frondoses i resinoses, concretament 98 de les 117 ha explotades. 
 

Espècies arbòries forestals 
Seu d'Urgell, la. Any 1999. 

Total Frondoses 
total comercial no comercial total comercial no comercial 

explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 
13 182 2 65 11 117 5 27 1 10 4 17 

Font: website de l’IDESCAT 
 
 

Espècies arbòries forestals 
Seu d'Urgell, la. Any 1999. 

Resinoses Mixtes 
total comercial no comercial Total comercial no comercial 

explot. ha explot. ha explot. ha explot. Ha explot. ha explot. ha 
3 46 2 45 1 1 7 108 1 10 6 98 

Font: website de l’IDESCAT 
 
 
8.4.3. El pla 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 €.  
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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. La finalitat del Pla és “l’organització 
econòmica de la seva producció, tenint en compte els condicionants biològics i els 
beneficis indirectes. L’ús final són la funció social i protectora per sobre de la 
productora”. 
 
 

Propietat  Cabuda forestal (ha) 
Pla de les Forques 8’83 
Obaga del Gol 10’63 
Les Moreres 29bis UP 175’77 

Font: CREAF 
 
 
La caracterització de la massa forestal que realitza el Pla d’Ordenació es detalla a la 
taula següent: 
 
 

 
Propietat  

 
Llistat d’espècies arbòries 

Pla de les Forques 
 

Inexistència de massa arbrada 
 

Obaga del Gol 

 
Pi roig (Pinus sylvestris) 

Carrasca (Quercus ilex rotundifolia) 
Roure cerrioide (Quercus cerrioides) 

 

Les Moreres 29 bis UP

 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
Pinastre (Pinus pinaster) 

Carrasca (Quercus ilex rotundifolia) 
Roure cerrioide (Quercus cerrioides) 

 
Nota: en subratllat hi ha l’espècie dominant 

 
El Pla té 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. Per a cadascun dels usos 
potencials, el Pla elabora una matriu per a definir els caràcters següents: 
 

 Capacitat 
 Impacte 
 Aptitud 
 Recomanabilitat: no recomanables, recomanables i neutres 

 
El mètode d’explotació que fixa el pla és de bosc gros o de llavor per a les coníferes i 
per a la carrasca, els roures i la resta de planifolis els bosc menut o de rebrot. El 
tractament silvícola previst és amb un objectiu protector i social. Es preveu potenciar 
les espècies de planifolis sobre les coníferes. 
 

Propietat  Possibilitats 
Obaga del Gol 25,5 m3/any 
Les Moreres 29 bis UP 53,2 m3/any 
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Els rendiments que estableix el Pla són: 
 

Rendiments de les espècies 
 

Espècies 
 

Rendiments 

 
Coníferes 

 
1,24 - 2,78 m3/ha/any 

 
Alzina 

 
0,5 m3/ha/any 

 
Roures 

 
0,25 m3/ha/any 

Font: Pla d’Ordenació de les 
 Forests de la Seu (2003) 

 
Tant el Pla de Tallades (tallades de millora o aclarides) com el el Pla de Millores 
(actuacions de caire forestal i no forestal) estan programats per a 10 anys i el Balanç 
econòmic (anàlisi d’inversions) és per a 10 anys. 
8.5. SISTEMES HIDROLÒGICS. 
 
Tot seguit es fa la descripció dels principals elements hidrològics que s’identifiquen al 
municipi de la Seu. 
 
 
8.5.1. Estat del Valira. 
 
El riu Valira neix a Andorra i discorre per territori hispano-andorrà fins que al terme 
municipal de la Seu desemboca amb el Segre per la seva riba dreta. Cal tenir present 
que a partir dels anys 1960 es produeix un boom urbanístic que fa que Andorra creixi 
ràpidament, tot passant d’una població de 8.000 habitants a una de 70.000 de 
permanents amb puntes estacionals que superen els 130.000. 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 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 
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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. 
 
 
8.5.2. Xarxa ICA (Índice de Calidad del Agua): analítiques químiques. 
 
Dins de la xarxa ICA existeixen dues estacions de mostreig químic des de 1973. 
L’estació del Valira és l‘estació 22 i es troba situada 10 km al sud de la frontera 
andorrana. El període prou dilatat de temps al llarg del qual s’han anat prenent dades 
permet inferir algunes conclusions reveladores: 
 
 

 La DBO5 ha augmentat de promig entre 3,5 a 8,4 mg/l O2. Els valors puntuals 
arriben a superar els 20 mg/l O2. 

 
 Els col·liforms totals han passat de 10.000 a 110.000 NMP/100 ml. 

 
Si es compara l’aigua del Valira amb la qualitat de l’aigua exigida a les aigües 
superficials segons el Real Decreto 927/1988 de Administración Pública del Agua y de 
la Planificación Hidrológica, s’observa que quedaria classificada en el pitjor tipus 
d’aigua tant per al bany com per la vida dels peixos. 
 

Categoria de les aigües superficials segons l’ús i analítica 
Categoria de l’aigua segons l’ús DBO5 Col·liforms 

Tipus A1 3 50 
Tipus A2 5 5.000 
Tipus A3 7 50.000 
Bany - 10.000 
Vida Piscícola 3 - 
Valira a la Seu 8,4 110.000 

Font: Informe a la CHE sobre la calidad del agua de la frontera  
Hispano-Andorrana (Ganyet, R., maig del 2000) 

 
L’objectiu recollit al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro és que el Valira assoleixi la 
categoria A1. Mentrestant, la tendència del riu any rere any és en sentit oposat al 
desitjat, i no es fa res per a la millora de la qualitat de les seves aigües. 
 
 
8.5.3. Biological Monitoring Working Party (BMWP’): Indicadors biòtics. 
 
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 
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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.  
 

Taula índex BMWP’ 
 

NIVELL DE QUALITAT DE LES AIGÜES 
 

BMWP’ 

AIGÜES MOLT NETES >100 
AIGÜES AMB SÍMPTOMES D’ESTRÉS 61-100 
AIGÜES CONTAMINADES 36-60 
AIGÜES MOLT CONTAMINADES 16-35 
AIGÜES EXTREMADAMENT CONTAMINADES <15 

Font: Albatercedor & Sánchez-Ortega, 1988 
 

Estació 420- La Farga 
Data BMWP’ Tàxons 

- - - 
- - - 
- - - 

 15.8.95 40 10 
12.8.96 48 12 

- - - 
Promig 44 11,5 

Font: CHE 

Estació 104-Anserall 
Data BMWP’ Tàxons 

7.5.91 19 6 
12.9.93 46 11 
10.9.94 35 10 
15.8.95 37 10 
12.8.96 41 12 
13.5.97 35 9 
Promig 35,5 9,6 

Font: CHE 
8.5.4. Estat del Segre. 
 
El riu Segre neix al Circ de la Culassa, a l’Alta Cerdanya. Discorre per la plana cerdana  
d’administració franco-espanyola fins a entrar a l’Alt Urgell pel terme municipal del 
Pont de Bar. Al llarg d’aquest tram rep afluents de la cara nord del Puigmal, 
Puigllançada, Tossa d’Alp, Moixeró i Cadí. El Segre, doncs, ja ha traçat uns 88 km des 
del seu inici quan passa per la Seu, tot recorrent materials de litologia variada: 
pissarres, conglomerats, argiles, granits, etc. 
 
El règim del riu, gràcies a l’estació d’aforament núm. 23 de la CHE es pot definir com a 
nivopluvial, amb un cabal mitjà de 14,87 m3/s. Els màxims s’assoleixen, doncs, al llarg 
del desgel (maig-juny) i durant les pluges de tardor (octubre i novembre). 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 
peixos de riu és elevada. Per aquest motiu sovint s’han de capturar i traslladar-los a 
zones amb un cabal superior.  
 
El riu està canalitzat en 4,1 km distribuïts entre els municipis de la Seu d’Urgell, Alàs i 
Ribera d’Urgellet, però a on es concentra la canalització és bàsicament a la Seu. 
 
Per altra banda, al Segre s’hi troba: 
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 Vegetació de ribera. 
 Algues i algun macròfit com a únic productor primari. 
 Macroinvertebrats. 
 Peixos. Entre d’altres:  

Truita (Salmo trutta fario): espècie estenoterma freda, d’aigües ràpides i 
oxigenades. Té un interès com a espècie esportiva, motiu pel qual se n’han 
introduït espècies i varietats al·lòctones que posen en perill la varietat 
autòctona. 
Barb comú (Bargus bocagei). 
Barb roig (Phoxinus phoxinus): espècie introduïda de l’est d’Europa i Àsia. És 
carnívor com la truita però també depreda les seves postes. 
Barb de cua vermella (Barbus haasi) 
Caig (Leuciscus cephalus) 
Madrella (Chondrostoma toxostoma) 
Llop (Noemachelius barbatulus) 

 
 
8.5.5. Xarxa ICA: analítiques químiques. 
 
La qualitat fisicoquímica del Segre ha romàs força estable, amb variacions dels 
paràmetres poc significatives. La tendència que marca l’ICA 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.  
 

Variació de paràmetres químics al Segre 
Paràmetre Unitats 1983-84 1993 1995-96 

Fosfats mg/l 0,11 0,09 0,03 
Nitrats mg/l 0,65 0,44 0,70 
Amoni mg/l 0,26 0,05 0,00 
Temperatura º C 12,2 11,8 12,4 
Oxigen dissolt mg/l 10,7 10,1 11,2 
Conductivitat μS/cm 186,6 209,9 222,5 
Índex ICG - 83,6 79,4 - 
Fonts: Palau & Palomes (1986), Blasi (1995), Blasi et al. (1997) 
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8.5.6. Biological Monitoring Working Party (BMWP’): Indicadors biòtics. 
 
Segons els indicadors biòtics que es detallen a les taules següents, 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. Així, el valor promig 
de BMWP’ es redueix a la meitat, i passa de 150,5 a un de 76,1, o el que és el mateix, 
d’aigües excel·lents i molt netes a aigües amb símptomes d’estrès. Els tàxons 
promitjats es redueixen de 23,8 a 16,6. 
 
A l’estació de mostreig biològic del Segre a Martinet, l’indicador mostra una tendència 
lleugera negativa dins la categoria d’excel·lent. En el decurs d’un període de 6 anys 
(1991-97) d’un valor inicial de 183 es va passar a un de 137 i de 29 tàxons a 21. 
Caldria estar amatent a verificar si es manté i es confirma aquesta tendència no 
alarmant però reveladora en els darrers anys. 
 
A l’estació de mostreig biològic del Segre a Arfa l’indicador biòtic revela una certa 
estabilitat dins de les aigües amb símptomes d’estrès en el decurs del període 1991-
97: d’un valor inicial de 58 s’ha passat a un de 77 amb un promig de 76,1 (aigües amb 
símptomes d’estrès) i de 14 tàxons a 16. Caldria novament estar amatent a verificar si 
es manté aquesta tendència negativa en els darrers anys. 
 
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. 
 

Estació 97-Martinet 
Data BMWP’ Tàxons 

5-6-91 183 29 
21-10-93 183 28 
12-9-94 130 21 
13-8-95 141 24 
4-8-96 129 20 
13-5-97 137 21 
Promig 150,5 23,8 

Font: CHE 

Estació 98-Arfa 
Data BMWP’ Tàxons 

4-6-91 58 14 
21-10-93 90 19 
12-9-94 70 16 
13-8-95 77 17 
4-8-96 85 18 
13-5-97 77 16 
Promig 76,1 16,6 

Font: CHE 
 
Igualment, altres resultats també revelen una tendència negativa de la qualitat de 
l’aigua del Segre al pas per la Seu. La taula següent mostra el resum dels resultats 
dels tàxons i de l’Índex Biòtic del Segre al llarg d’un període de 13 anys. Els mostrejos 
s’efectuaren 200 m aigües avall del Pont d’Alàs. Resumidament es pot dir que s’ha 
reduït a la meitat el nombre de tàxons  i a gairebé la meitat el valor de l’índex biòtic. La 
reducció màxima es produeix entre el 1983 i el 1993 per a després estabilitzar-se.  
 
Han desaparegut els tàxons més sensibles de l’ordre Plecoptera i també 
Ephemeroptera. Aquesta reducció sobtada de riquesa faunística es podria atribuir sens 
dubte a la simplificació i canalització de l’hàbitat fluvial. Cal també atribuir-ne 
lleugerament les causes a la pèrdua de qualitat de l’aigua, pèrdua que es revela poc 
en les anàlisis físico-químiques però molt en els mostrejos biològics. 
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Variacions biològiques al Segre al pas per la Seu  

Paràmetre 1983-84 1993 1995-96 
 
Número de tàxons 
 

44 23 21 

 
Índex Biològic del Segre (IBS) Mitjà 
 

10 6,6 6,6 

Fonts: Palau & Palomes (1986), Blasi (1995), Blasi et al. (1997) 
Nota: el número de tàxons és metodològicament al BMWP’ 

 i l’lBS té un rang que va de 0 a 10. 
 
 
8.5.7. Captacions superficials d’aigua al riu Segre. 
 
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 memòria descriptiva, es va realitzar una campanya de 
treball de camp paral·lela a l’endegada per a la identificació dels recs que recorren  el 
municipi (vegeu més endavant). 
 
La importància d’aquest treball rau en la identificació dels punts que són susceptibles 
de suposar una davallada en el cabal del riu Segre a causa del manlleu d’aigua propi 
de cada captació. 
 
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, tal i com es detalla tot seguit. Atès que aquest 
treball de camp realitzat era coincident amb el corresponent als recs (vegeu punt 
següent), la informació principal corresponent als mateixos es detalla més endavant, 
mentre que en aquest apartat només es farà referència a les dades més exclusivament 
vinculades a volums de captació.  
 
Un cop dit això, les captacions identificades i les seves principals característiques són: 
 
1. Captació de la Quera. Es troba fora del terme municipal de la Seu, concretament al 
municipi d’Alàs. És el punt de captació corresponent al rec de l’Olla Segalers. Es tracta 
d’una presa a on la captació d’aigua es troba a la riba esquerra i disposa d’una arqueta 
amb reixa que permet controlar l’entrada d’aigua. El seu cabal màxim de captació és 
de 0,4 m3/s. 
 
2. Captació sota el túnel de Torres d’Alàs. Con en el cas anterior, es tracta d’una 
localització ubicada dins del terme municipals d’Alàs. Es tracta novament d’una petita 
presa amb una captació a cada riba del riu mitjançant arquetes amb reixa. La de la riba 
esquerra alimenta el rec del Molí i la de la dreta el rec de St. Pere. Els seus cabals 
màxims de captació són de 0,7 i 0,8 m3/s respectivament. 
 
3. Captació dels recs de Leucata i el Salit. La seva ubicació es troba a uns 600 
metres més avall del pont d’Alàs. Novament es tracta d’una petita presa amb una 
captació a cada riba del riu mitjançant arquetes amb reixa. La de la riba esquerra 
alimenta el rec del Salit i la de la dreta el rec de Leucata. El primer es troba dins del 
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terme municipal l’Alàs, mentre que el segon ja es troba al terme de la Seu. Els seus 
cabals màxims de captació són de 0,3 i 0,6 m3/s respectivament. 
 
4. Captació dels recs del Pla i de St. Ermengol. Tots dos es troben ja dins del terme 
municipal de la Seu. La seva ubicació es troba a uns 130 m més avall de la 
desembocadura del torrent de Leucata. Com en els casos anteriors, es tracta d’una 
petita presa amb una captació a cada riba del riu mitjançant arquetes amb reixa. La de 
la riba esquerra alimenta el rec del Pla i la de la dreta el rec de St. Ermengol. Els seus 
cabals màxims de captació són de 2,4 i 0,5 m3/s respectivament. 
 
5. Captació del Parc del Segre. Aquesta captació es troba dins del terme municipal 
de la Seu i té com a objectiu proporcionar aigua (no de consum humà) a les 
instal·lacions del Parc del Segre, és a dir, amb un ús principalment lúdic i ornamental. 
La captació es realitza directament de la llera del riu mitjançant unes comportes. La 
seva ubicació es troba a la riba dreta, a uns 200 metres abans de la franja d’horts 
coneguda com “L’Illa“. El seu cabal màxim de captació és de 20 m3/s. 
 
Finalment, les imatges corresponents a aquests punts es troben incorporades al 
reportatge fotogràfic corresponent als recs homònims. 
 
 
 
8.6. RECS I PROBLEMÀTICA. 
 
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 les parcel·les agrícoles. Tot i que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament es té 
constància dels principals traçats i recorreguts d’aquests recs, es va sol·licitar la 
realització d’un treball de camp que permetés actualitzar la informació cartogràfica 
disponible, que per a alguns punts té més de 10 anys d’antiguitat. Aquesta informació 
es desenvolupa als punts següents. 
 
8.6.1. Inventari de recs i les seves zones d’influència. 
 
Les tasques de treball de camp desenvolupades per a la present auditoria ambiental 
van consistir en confrontar la informació cartogràfica disponible als serveis tècnics de 
l’Ajuntament quant a presència i recorregut dels recs existents actualment al terme 
municipal amb la realitat. En aquest sentit, i de forma consensuada amb els propis 
serveis tècnics, es va portar a terme un inventari dels recs amb major entitat que 
recorren la Seu. Paral·lelament, l’equip auditor ha confeccionat una cartografia 
específica destinada a identificar el conjunt de parcel·les agrícoles que es reguen amb 
cadascun dels recs prèviament inventariats. Vegeu en aquest sentit el reportatge 
fotogràfic de la present memòria descriptiva (apartat de recs) i el plànol específic 
desenvolupat per Tecnoambiente, SL. 
 
S’ha d’insistir en aquest sentit que no s’ha cartografiat la totalitat de regs derivats, 
canalitzacions i altres desviacions procedents dels recs més significatius, ja que això 
hagués excedit l’abast del present treball. S’ha de tenir present que la important 
parcel·lació agrícola existent a la Seu des de fa dècades ha comportat el 
desenvolupament paral·lel al llarg dels anys d’una extensíssima xarxa de segon i 
tercer ordre destinada a proporcionar aigua fins al darrer racó cultivable del municipi.  
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És des d’aquesta perspectiva que s’ha confeccionat el plànol amb les zones 
d’influència. Aquestes zones inclouen aquelles parcel·les que reben l’aigua d’un 
determinat rec. Això permet obviar fins a cert punt el traçat específic de la xarxa 
derivada dels recs, ja que permet identificar la “font” de l’aigua. Per a aconseguir 
aquesta informació, l’equip auditor ha disposat de la inestimable col·laboració de 
diverses persones coneixedores de la realitat territorial dels recs a la Seu, vinculades a 
les comunitats de regants, tal i com es detalla més endavant. 
 
Tanmateix s’ha d’afegir que la definició de les respectives àrees d’influència no sempre 
ha estat possible definir-la fins al nivell de parcel·la. Això és així per diverses causes. 
La primera és que no sempre es disposa d’informació acurada sobre la distribució 
concreta de les xarxes distribuïdores dels recs. La segona és que en algunes ocasions  
diverses parcel·les poden rebre aigua de més d’un rec. Finalment, en d’altres casos no 
es té la seguretat sobre l’origen concret de l’aigua de rec. En aquest sentit, la 
cartografia confeccionada mostra les zones d’influència en funció de la informació 
obtinguda en el present treball de camp. Per pal·liar aquestes mancances s’ha 
seleccionat com a criteri de treball la definició de grans franges delimitades pels propis 
recs i els rius Segre o Valira segons fos el cas. 
 
Un cop dit això, els recs que han estat tinguts en consideració es detallen tot seguit. 
Totes les superfícies especificades fan referència a les parcel·les regades 
exclusivament dins del  terme municipal de la Seu. 
1. Rec de St. Pere. El seu punt de captació es troba al riu Segre fora del terme 
municipal de la Seu, concretament al municipi del costat, Alàs. El seu recorregut és 
paral·lel o coincident amb el de la carretera N-260 i desemboca finalment al torrent de 
la Morera. Disposa d’una concessió màxima de 0,8 m3/s, que no sempre s’aprofita al 
màxim, només en moments de pujada de cabal del riu. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Climent Barau. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Barau, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 24 Ha, la majoria de les quals estan destinades a pastures ubicades a 
banda i banda del seu recorregut, però amb una major presència a la seva banda 
esquerra, afavorida pel pendent favorable cap al riu Segre. 
 
2. Rec de Leucata. El seu punt de captació es troba al riu Segre, al mateix llindar del 
terme municipal de la Seu amb Alàs. El seu recorregut és bastant paral·lel amb el del 
mateix riu Segre i desemboca finalment al torrent de la Morera, en un punt més avall 
del de la desembocadura del rec de St. Pere. Disposa d’una concessió màxima de 0,6 
m3/s, que mai s’ha aprofitat al màxim fins a l’actualitat. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és, com en el cas del rec de St. Pere, 
el Sr. Climent Barau. Segons informació proporcionada pel Sr. Barau, el rec 
proporciona aigua a una superfície aproximada de 15 Ha, la majoria de les quals estan 
destinades a pastures ubicades a la seva banda esquerra, afavorida pel pendent 
favorable cap al riu Segre. 
 
3. Rec de l’Olla Segalers o Rec d’Arfa. El seu punt de captació es troba al riu Segre 
fora del terme municipal de la Seu, concretament al municipi del costat, Alàs, a un punt 
anomenat Mola de’n Benet. El seu recorregut és aproximadament paral·lel al del riu 
Segre, si bé se’n distancia de forma irregular i variable durant el seu pas per dins del 
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terme municipal de la Seu. Finalment desemboca novament al riu Segre ja fora de la 
Seu, dins del terme municipal de Ribera d’Urgellet. Disposa d’una concessió màxima 
de 0,4 m3/s, que sempre s’aprofita al màxim si el cabal del riu ho permet. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Amado Viles. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Viles, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 900 Ha, la majoria de les quals estan destinades a conreus ubicats 
únicament a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap al riu Segre. 
 
4. Rec del Pla. El seu punt de captació es troba al riu Segre dins del terme municipal 
de la Seu, concretament a la plana del Salit. El seu recorregut és pràcticament paral·lel 
al del riu Segre i desemboca finalment al torrent de la Coma, al terme municipal de 
Ribera d’Urgellet. Disposa d’una concessió màxima de 2,4 m3/s, que mai s’aprofita al 
màxim, ja que la secció del rec no ho permet. Com a molt se’n capten 0,9 m3/s quan el 
cabal del riu ho permet. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Esteve Moliné. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Moliné, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 220 Ha, la majoria de les quals estan destinades a conreus ubicats 
únicament a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap al riu Segre. 
 
5. Rec del Salit. El seu punt de captació es troba al riu Segre fora del terme municipal 
de la Seu, concretament al municipi del costat, Alàs. El seu recorregut, el més curt dels 
recs tractats en aquest apartat, és aproximadament paral·lel al del riu Segre, si bé se’n 
distancia de forma irregular i variable durant el seu pas per dins del terme municipal de 
la Seu. Finalment desemboca al riu Segre. Disposa d’una concessió màxima de 0,3 
m3/s, que sempre s’aprofita al màxim si el cabal del riu ho permet. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Bonaventura Rebés. 
Segons informació proporcionada pel Sr. Rebés, el rec proporciona aigua a una 
superfície aproximada de 30 Ha, la majoria de les quals estan destinades a hortes 
ubicades únicament a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap al riu 
Segre.  
 
6. Rec del Molí. El seu punt de captació es troba al riu Segre fora del terme municipal 
de la Seu, concretament al municipi del costat, Alàs. El seu recorregut és força 
paral·lel al del riu Segre, si bé se’n distancia de forma considerable un cop ha entrat 
dins del terme municipal de la Seu. De fet, només el tram final del rec s’ubica dins de 
La Seu, ja que la pràctica totalitat del recorregut discorre per Alàs. Finalment 
desemboca novament al riu Segre, a escassos metres de la desembocadura del 
torrent de Formiguera. Disposa d’una concessió màxima de 0,74 m3/s, dels quals 0,04 
estan destinats a reg i els restants 0,7 m3/s per a turbinar electricitat. Actualment 
només s’empra la primera fracció destinada a rec (en la seva totalitat), ja que no es 
genera energia elèctrica. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Bartomeu Majoral. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Majoral, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 4 Ha, la majoria de les quals estan destinades a hortes ubicades 
principalment a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap al riu Segre. 
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7. Rec dels Quatre Pobles. El seu punt de captació es troba al riu Valira fora del 
terme municipal de la Seu, concretament al municipi de les Valls de Valira. El seu 
recorregut, el més llarg dels recs tractats en aquest apartat, és aproximadament 
paral·lel al del riu Valira, si bé se’n distancia de forma irregular i variable durant el seu 
pas per dins del terme municipal de la Seu. Finalment desemboca al torrent del 
moliner al terme municipal de Ribera d’Urgellet. Disposa d’una concessió màxima de 
1,8 m3/s, que sempre s’aprofita al màxim. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Manel Canut. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Canut, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 90 Ha, la majoria de les quals estan destinades a conreus i prats 
ubicades únicament a la seva banda esquerra, afavorida pel pendent favorable cap al 
riu Valira. A diferència de la resta de recs detallats fins ara, aquest disposa d’un 
sistema de bombeig a la seva captació i d’un altre auxiliar a l’alçada del camí de la 
Llau de Banavarre. També és l’únic rec que es troba soterrat en la seva totalitat, amb 
un entubament de formigó d’1,5 m de diàmetre. Tot i la presència d’aquests sistemes 
de bombejament, la totalitat de la xarxa secundària que porta l’aigua fins a les 
parcel·les funciona exclusivament per gravetat. 
 
8. Rec de St. Ermengol. El seu punt de captació es troba al riu Segre dins del terme 
municipal de la Seu. El seu recorregut, és paral·lel al del riu Segre, i es bifurca a 
l’alçada del segon pont del canal del parc olímpic del Segre. Finalment desemboca 
novament al riu Segre. Disposa d’una concessió màxima de 0,5 m3/s, que mai 
s’aprofita al màxim, sinó que com a molt se n’empra una cinquena part, és a dir 0,1 
m3/s. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Manuel Fernández. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Fernández, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 8 Ha, la totalitat de les quals estan destinades a horts exclusivament 
ubicades a banda i banda del seu recorregut. La major part del seu recorregut és 
descobert i la funciona exclusivament per gravetat. 
 
9. Rec de la Valira. El seu punt de captació es troba al riu Valira, dins del terme 
municipal de la Seu, concretament prop del pont del camí a Castellciutat. El seu 
recorregut, és paral·lel al del riu Valira, i finalment desemboca al rec dels Arenals ja al 
terme municipals de Ribera de l’Urgellet. Disposa d’una concessió màxima de 0,8 
m3/s, que sempre s’aprofita al màxim. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Feliu Melcior. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Melcior, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 25 Ha, la majoria de les quals estan destinades a conreus i prats 
ubicades únicament a la seva banda esquerra, afavorida pel pendent favorable cap al 
riu Valira. La major part del seu recorregut és descobert i la totalitat funciona 
exclusivament per gravetat. 
 
10. Rec de Sta. Llúcia. El seu punt de captació es troba al riu Valira fora del terme 
municipal de la Seu, concretament al municipi de les Valls de Valira. El seu recorregut, 
és inicialment paral·lel al del riu Valira, si bé se n’allunya perpendicularment durant el 
seu pas per dins del terme municipal de la Seu. Finalment desemboca al torrent de la 
Morera. Disposa d’una concessió màxima de 0,6 m3/s, que mai s’aprofita al màxim. 
Com a molt se n’empra la meitat en anys amb especial demanda. 
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La persona contactada a la comunitat de regants és la Sra. Dolors Jover. Segons 
informació proporcionada per la Sra. Jover, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 48 Ha, la pràctica totalitat de les quals estan destinades a horts ubicats 
únicament a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap al riu Segre. La 
totalitat del seu recorregut és descobert i la distribució és exclusivament per gravetat. 
 
11. Rec de la Boixadera. El seu punt de captació es troba al riu Valira dins del terme 
municipal de la Seu, concretament a prop del Càmping Valira, a la riba esquerra del 
riu. El seu recorregut, és inicialment paral·lel al del riu, si bé se n’allunya a l’alçada del 
camí a Castellciutat. Posteriorment es bifurca, de manera que un dels ramals 
desemboca al riu Segre en dos punts diferents després de bifurcar-se novament a 
l’alçada de la confluència entre el camí de circumval·lació i el carrer Dr. Iglesias per 
una banda, mentre que l’altre ramal retorna al Valira, a la banda sud de la zona 
d’Ampol. Disposa d’una concessió màxima de 0,6 m3/s, que mai s’aprofita al màxim. 
Com a molt se’n fa servir una tercera part. 
 
La persona contactada a la comunitat de regants és el Sr. Joan Jordana. Segons 
informació proporcionada pel Sr. Jordana, el rec proporciona aigua a una superfície 
aproximada de 63 Ha, la major part de les quals estan destinades a horts ubicats 
únicament a la seva banda dreta, afavorida pel pendent favorable cap als rius Segre i 
Valira. La totalitat del seu recorregut és descobert i la distribució és exclusivament per 
gravetat. 
 
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. 
 
 
8.6.2. Problemàtica dels recs. 
 
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. Tal i com ja s’ha esmentat, bona 
part del recorregut del rec es troba immediatament al costat o bé per sota de la pròpia 
carretera. Això fa que hi hagi trams coberts i d’altres descoberts en funció del traçat. 



 
Ajuntament de la Seu 

d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 205

Durant el darrer arranjament de la carretera, l’empresa adjudicatària va substituir part 
de la canalització existent per una altra de formigó d’1 metre de diàmetre.  
 
Tanmateix, els trams substituïts van ser acabats de forma inadequada sense que les 
juntures fossin formigonades. Posteriorment van ser cobertes amb terra i tampoc es va 
formigonar el conjunt, de forma que, amb el temps, les pèrdues originades per les 
juntures mal acabades ha produït una disminució considerable de la quantitat d’aigua 
proporcionada cap als trams finals del rec. Actualment la comunitat de regants ha 
sol·licitat a l’empresa adjudicatària esmentada que realitzi les obres de correcció de les 
juntures amb l’objectiu de solucionar el problema, però no hi ha resposta oficial. 
 
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. Els perjudicis provocats per aquesta situació als 
propietaris va fer que s’arribés a un acord amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i 
l’ACA perquè no es tornés a donar aquesta situació. L’acord inclou que durant els 
estius especialment secs que incloguin una reducció del cabal del Segre significativa el 
rec no es tanqui totalment, tot i que es redueix el cabal captat de forma proporcional. 
 
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. En aquest cas, a diferència dels dos recs anteriors, no 
s’ha hagut de tancar mai completament la captació, però com que es tracta del rec que 
més superfície de conreus abasta a La Seu, les conseqüències solen ser més greus, 
ja que impliquen a molts més regants. Durant aquests episodis, augmenten les 
tensions entre els regants a causa de la major fiscalització necessària per al consum 
d’aigua procedent del reg, fet que també repercuteix negativament en la producció 
agrícola. 
 
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. Després dels aiguats de l’any 1992 es va 
canalitzar un important tram del rec des de la seva captació al riu fins als 
aproximadament 600 a 700 m. Segons el Sr. Rebés, un cop realitzada aquesta 
actuació no se n’ha realitzat cap manteniment destinat a conservar la llera del Segre 
lliure de vegetació i de sediments acumulats. L’actual política del Dept. de Medi 
Ambient i Habitatge, molt reticent a portar a terme actuacions d’aquest tipus en cursos 
fluvials per afavorir la flora i fauna de ribera troba reticències entre els regants per 
aquest motiu. 
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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. Tal i com es detalla en l’apartat Flux de 
l’Aigua a la present memòria descriptiva, la qualitat fisicoquímica d’aquest riu és 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 (vegeu 
l’apartat esmentat). 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. 
 
En aquest cas, no hi ha cap problemàtica per la manca o reducció del cabal del Valira, 
ja que no es té constància d’una disminució significativa durant els darrers 10 anys.  
 
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. 
 
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. Des de la comunitat de regants es constata que, a més d’aquesta 
progressiva desaparició, la parcel·lació  dels regants és tant petita que l’aportació 
econòmica proporcionada no permet assumir les tasques de manteniment 
necessàries. Tanmateix, aquesta aportació es troba complementada per algun ajut des 
de les administracions 
 
11. Rec de la Boixadera. La problemàtica per a aquest rec és la mateixa ja descrita 
per al Rec de Quatre Pobles. 
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8.7. SÒLS. 
 
La informació edafològica corresponent a la Seu ha estat obtinguda a partir de la 
cartografia disponible per part del Ministerio de Medio Ambiente corresponent a l’àrea 
de la regió pirinenca. 
 
Així, la imatge següent mostra la visió general a nivell de tot Catalunya quant a 
distribució de l’estructura edàfica. La llegenda aplicable és la que es detalla a la figura 
posterior. 
 
 
 
 

 
Font: Ministerio de Medio Ambiente i elaboració pròpia. 

 
Realitzant una ampliació de la imatge centrada concretament sobre el terme municipal 
de la Seu, es mostra la imatge següent. 
 
 

La Seu d’Urgell 
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Font: Ministerio de Medio Ambiente i elaboració pròpia. 

 
Llegenda: 
 
 Ordre: Inceptisòl  Ordre: Entisol 

 Subordre: Umbrept  Subordre: Orthent 
 Grup: Haplumbrept  Grup: Ustorthent 
 Associació: Ustorthent  Associació: n. d. 
 
Tal i com es mostra a la imatge, més del 90% del terme municipal es caracteritza per 
sòls de l’ordre dels Inceptisol, mentre que el 10% restant es caracteritza per l’ordre 
dels Entisol.  
 
La classificació de l’USDA (United States Department of Agriculture) reconeix diversos 
ordres de sòls, els noms dels quals es formen avantposant una partícula descriptiva a 
la terminació –sol.  
 
Així, els Inceptisòls en general es caracteritzen per un desenvolupament feble dels 
horitzons, com sol ser el cas de tundres, sòls volcànics recents o de zones recentment 
(des d’un punt de vista geològic) deglaciades. També es caracteritza per tenir un o 
més horitzons en els quals els materials minerals que no siguin carbonats o sílice 
amorfa han estat alterats o remoguts, però no acumulats fins a un grau significatiu. 
Són, per tant, sòls molt poc meteorizats i desenvolupats. 
 
Per altra banda, els Entisol es caracteritzen per la dominància de materials de sòls 
minerals i por l’absència d’horitzons diferents. Sòls joves minerals escassament 
desenvolupats mancats d’horitzó càmbic. Es un tipus de sòl que es forma habitualment 
en terres de al·luvials humides, amb un caràcter mineral derivat tant de materials 

Terme municipal de  
La Seu d’Urgell 

Riu Segre 
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al·luvials com residuals, de textura moderadament grollera a fina, així com de 
topografia variable. 
 
 
8.7.1. Campanya de mostreig analític. 
 
De manera similar als mostrejos realitzats als rius, 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. 
 
Metodologia:  
 
Inicialment, el terme municipal de la Seu d’Urgell no és susceptible de tenir sòls 
contaminats per causa d’activitats industrials, pràcticament absents a la comarca. Això 
no obstant, la intensa activitat agroramadera i la possible gestió deficient dels purins 
derivats podrien desembocar en una contaminació del sòl per mor dels adobs i/o dels 
purins animals. A més, es dóna el cas que la S.C. Cadí subministra els fangs de la 
depuradora pròpia a un propietari dels camps d’una de les zones mostrejades. 
 
Els indrets escollits per a fer l’analítica foren determinats pels tècnics municipals. Eren 
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. 
 
Per a la presa de mostres s’emprà un “hand-prove” i una maça per a introduir-lo al sòl. 
Les mostres es subdividiren en tres nivells (1, 2 i 3), de menor a major fondària.  
 
No existeix legislació específica de sòls ni a l’Estat Espanyol ni a Catalunya. Per tal de 
treure conclusions dels resultats s’han emprat els estàndards de classificació de 
residus CER (Catàleg Europea de Residus) segons el qual n’hi ha de tipus I (=Inerts), 
II (=No especials), III (=Especials). 
 
Punts de mostreig: 

 
1. Peiró: Mostra presa d’un camp dallat i recol·lectat, a l’est del giratori de l’entrada 

est de la Seu, als camps del Dr. Peiró. 
 
2. Pregada: Mostra presa prop d’un abocament de fems animals que fa que ben a 

prop hi hagi una bassa on s’acumulen els líquids del purins. El camp és al marge 
dret del camí d’accés a Can Pregada. 

 
3. Segre: Mostra presa en un camp de Can Pregada a tocar de la riba dreta del 

Segre. S’hi planta blat de moro i rep els fems de vaques i també els fangs de la 
depuradora de la S.C. Cadí. En aquest camp hi havia hagut un femer que ara és 
inexistent, tanmateix, just en l’indret de l’antic femer el blat de moro o bé no pot 
créixer o bé creix molt més lentament al voltant d’aquest lloc. 

 
Criteris d’acceptació sobre el residu 

Determinació sobre residu Unitats C I C II C III 
Pèrdua a 105º C % 65 65 65 
Pèrdua a 500º C - Pèrdua a 105º C % 5 15 15 
Matèria seca % - - - 
Calci mg/kg - - - 
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Determinació sobre residu Unitats C I C II C III 
Magnesi mg/kg - - - 
Potassi  mg/kg - - - 
Sodi mg/kg - - - 
Nitrogen % - - - 
Fòsfor % - - - 
Determinació sobre lixiviat Unitats C I C II C III 
pH u pH 5,5<X<12 4<X<13 4<X<13 
Conductivitat mS/cm 6 50 100 
Sulfats mg/l 500 1.500 5.000 
Nitrits  mg/l 3 10 30 
Amoni Kj mg/l 5 200 1.000 
Font: Decret 1/97 sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlat. 

 
 
Resultats i conclusions: 
 
Els resultats obtinguts apunten cap a les següents conclusions. 
 

 Als tres punts de mostreig es detecta clarament l’afectació del sòls per 
compostos relacionats amb purins (grans continguts en nitrogen, fòsfor, 
potassi, calci i magnesi). 

 
 Segons els criteris de classificació via abocador CER (Catàleg Europeu de 

Residus) els terrenys estudiats es classifiquen com: 
 

- Peiró: Classe II tant en superfície com en fondària, pel paràmetre de 
pèrdua a 500 ºC en la mostra superficial i mitjana. 

 
 

Analítica del sòl d’un camp del Dr. Peiró 
Determinació sobre residu Unitats Peiró-1 Peiró-2 Peiró-3 
Pèrdua a 105º C % 34,0 18,5 7,5 
Pèrdua a 500º C - Pèrdua a 105º C % 11,2 5,5 3,6 
Matèria seca % 66,0 80,5 92,5 
Calci mg/kg 462,1 957,8 572,2 
Magnesi mg/kg 5.481,2 7.877,8 6.507,2 
Potassi  mg/kg 3.036,2 2.818,9 1.921,6 
Sodi mg/kg 1.069,5 1.275,2 1.052,8 
Nitrogen % 0,80 0,71 0,49 
Fòsfor % 0,13 0,07 0,07 
Determinació sobre lixiviat     
pH u. pH 7,25 7,89 8,01 
Conductivitat mS/cm 1,114 0,3 0,221 
Sulfats mg/l 67 30 51 
Nitrits  mg/l <0,05 <0,05 <0,05 
Amoni Kj mg/l 1 1 1 

Font: mostreig efectuat el 11 de juny del 2003 per  tècnics 
de Tecnoambiente. Analítica efectuada als laboratoris de l’empresa. 

 
 
- Pregada: Es supera el límit de Classe III per la pèrdua a 500 ºC a la mostra 

superficial, mentre que en fondària les dues mostres son Classe I. Si fos 
tractat com a residu hauria de tenir un tractament de residu especial fruit de 
la proporció orgànica, molt elevada per tal com està ben a prop d’un femer. 
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Analítica del sòl d’un terreny proper a can Pregada 

Determinació sobre residu Unitats Pregada-1 Pregada-2 Pregada-3 
Pèrdua a 105º C % 37,0 11,0 7,0 
Pèrdua a 500º C - Pèrdua a 105º C % 16,2 3,3 1,6 
Matèria seca % 63,0 89,0 93,0 
Calci mg/kg 5.004,9 445,2 379,8 
Magnesi mg/kg 10.065,4 6.528,1 5.563,4 
Potassi  mg/kg 8.142,0 5.000,0 4.878,5 
Sodi mg/kg 1.888,9 892,5 1.195,9 
Nitrogen % 0,20 0,39 0,47 
Fòsfor % 0,38 0,12 0,07 
Determinació sobre lixiviat     
pH u. pH 8,52 8,50 8,47 
Conductivitat mS/cm 1,535 0,477 1,102 
Sulfats mg/l 109 87 89 
Nitrits  mg/l <0,05 <0,05 <0,05 
Amoni Kj mg/l 2 1 1 

Font: mostreig efectuat el 11 de juny del 2003 per tècnics 
de Tecnoambiente. Analítica efectuada als laboratoris d’aquesta empresa 

 
- Segre: Classe II per la pèrdua a 500º a la mostra superficial, mentre que en 

fondària les dues mostres son Classe I. 
 

Analítica del sòl d’un camp de can Pregada a tocar del Segre 
Determinació sobre residu Unitats Segre-1 Segre-2 Segre-3 
Pèrdua a 105º C % 8,0 12,3 11,4 
Pèrdua a 500º C – Pèrdua a 105º C % 6,3 4,3 3,3 
Matèria seca % 92,0 87,7 88,6 
Calci mg/kg 8.157,8 16.347,4 647,5 
Magnesi mg/kg 9.314,0 9.356,8 6.210,9 
Potassi  mg/kg 5.554,5 2.646,3 2.035,6 
Sodi mg/kg 2.140,5 1.285,3 1.477,2 
Nitrogen % 0,37 0,24 0,40 
Fòsfor % 0,14 0,06 0,06 
Determinació sobre lixiviat     
pH u. pH 8,38 9,46 8,25 
Conductivitat mS/cm 1.351 930 700 
Sulfats mg/l 248 154 80 
Nitrits  mg/l <0,05 <0,05 <0,05 
Amoni Kj mg/l 1 2 2 

Font: mostreig efectuat el 12 de juny del 2003 per tècnics 
de Tecnoambiente. Analítica efectuada als laboratoris d’aquesta empresa 

 
(Nota: La pèrdua a 500º ens indica el contingut en matèria orgànica de la mostra, mentre que la conductivitat 
indica un elevat contingut en sals solubles) 

 
 
Com a conseqüència d’aquesta afectació del sòl trobada als tres punts de mostreig, 
seria convenient la realització d’un inventari dels pous del voltant dels tres punts 
estudiats i analitzar-ne les aigües per tal de valorar la possible contaminació per 
lixiviació d’aquests terrenys cap a l’aqüífer superficial, sobretot per contaminació 
orgànica, bacteriològica o per algun tipus de nutrient vegetal aplicat com adob mineral. 
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8.8. RISCOS NATURALS. 
 
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:  
 
 

Comissió Local de Protecció Civil 
 

President: L’alcalde  
 
Vice-president:  El regidor de Protecció Civil  
 
Secretari: El secretari de l’Ajuntament  
 
Vocals: un responsable del Jutjat de Primera Instància, de la Policia 
Local, de la Policia Nacional, de la Guardia Civil, de la Creu Roja, 
dels Bombers, de l’Hospital, de PEUSA, de la R.E.M.E.R., dels 
grups polítics (CiU, ERC, PP i Grup pel Progrés), un tècnic 
municipal d’equipaments i un de protecció civil. 
 

 
 
Un acord municipal també instaurà i localitzà un Centre Receptor d’Alarmes que de 
forma provisional s’ubicarà a la seu de la Policia Local, on hi haurà d’haver un telèfon 
propi tot i que puntualment, si és necessari, podrà ser transferit a la Creu Roja. 
Superades aquestes eventualitats la línia tornarà a la Policia Local. 
 
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. 
 
 

Tipus de Risc IP ID IPXID 
Crescudes o avingudes 3 10 30 
Acumulacions pluvials 3 1 3 
Temporals 3 1 3 
Trencament de preses 0 0 0 
Esllavissaments 0 0 0 
Allaus 0 0 0 
Nevades 3 5 15 
Gelades 3 2 6 
Ventades 3 2 6 
Pedregades 3 2 6 
Sequeres 3 1 3 
Sismes 4 1 4 
Erupcions i fenòmens volcànics 0 0 0 
Fallada del terreny (enfonsament) 2 0 0 
Incendis forestals 0 0 0 

IP: 0-inexistent, 2-sense constància, 3-un cop cada  
diversos anys, 4-un cop o més a l’any 

ID: 0-sense danys, 1-petits danys materials, 2- petits danys 
 o algun afectat, 5- grans danys o nombrosos afectats, 

 10-grans danys o víctimes mortals 
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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. 
 
A les seves conclusions, el Pla estableix quatre plans d’actuació per a les situacions 
d’emergència principals: 
 

 Pla d’Actuació Municipal per a situacions d’emergència per aiguats. 
 Pla d’Actuació Municipal per a situacions d’emergència per nevades. 
 Pla d’Actuació Municipal per a situacions d’emergència per incendis. 
 Pla d’Actuació Municipal per a situacions d’emergència per accidents de 

circulació (no és un risc natural). 
 
 
8.8.1. Inundacions i grans riuades. 
 

Cronologia de les principals crescudes, inundacions i intervencions en el Segre  
 

Freqüència 
 

Anys Cabal Observacions 

 1453 Desconegut Primera crescuda documentada 
 1545  Primer esment a un intent de canalització 

101 anys 1554 Desconegut  
 1580  Primeres intervencions puntuals a la llera 

30 anys 1584 Desconegut  
20 anys 1604 Desconegut  
13 anys 1617 Desconegut  
93 anys 1710 Desconegut  
16 anys 1726 Desconegut  
24 anys 1750 Desconegut  
14 anys 1764 Desconegut  
2 anys 1766 Desconegut  
6 anys 1772 Desconegut  

 1777  Definició de zones inundables i realització d’obres 
 1784  Projecte de canalització 

22 anys 1794 Desconegut  
7 anys 1801 Desconegut  
31 anys 1832 Desconegut  

 1836  Projecte de canalització 
21 anys 1853 Desconegut Màxima crescuda del s. XIX 

 1867  Projecte de canalització 
54 anys 1907 900 m3/s  
13 anys 1920 Desconegut  
17 anys 1937 300 m3/s  
16 anys 1953 700 m3/s  
10 anys 1963 300 m3/s  
7 anys 1970 325 m3/s  
12 anys 1982 1.100 m3/s Danys a la Seu valorats en uns 1.437 milions de pessetes 

Font: recopilació històrica de Villaró&Gispert (1992) 
 
De la documentació històrica se’n pot inferir que cada 25,2 anys de promig hi ha una 
crescuda o inundació. Cal fer esment en aquest sentit que l’any 1777 es creà la Junta i 
Comissió de les Obres del Pont i Canal del riu Segre, que fou activa fins ben entrat el 
segle XIX. Hom considera aquest ens com el precursor de l’actual Contracte de Riu. 
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Segons alguns autors, la crescuda de l’any 1982 es correspon al més probable per a 
un període de retorn de 500 anys. Per a d’altres, en canvi, aquesta crescuda és la 
corresponent a un període de retorn de 50 anys, fet que sembla més coherent amb els 
resultats exposats a la taula anterior. 
 
Arrel d’aquesta crescuda de 1982 es decidí canalitzar el riu. Les obres començaren el 
juny de 1986 i s’inauguraren l’abril del 1990. El tram canalitzat té 4.145 m de longitud i 
un cabal de disseny de 700 m3/s, amb un marge de 1 m cosa que fa que tingui una 
capacitat total de desguàs de disseny de 1.250 m3/s. 
 
 
8.8.2. Incendis forestals. 
 
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. 
 
 

Relació d’incendis en terme municipal 
 de la Seu d’Urgell 

Paratge Data  Superfície 
cremada 

Pla de les forques 29/7/88 0,01 
La Vinyeta 2/3/89 0,01 
Costa Carreu 1/3/90 0,02 
Torre Benabarre 14/7/91 0,99 
Torre Benabarre 14/7/91 0,99 
Costa del Seminari 8/3/97 1 
Vall Peguera 8/2/99 1 
Riu Segre 4/3/02 0,09 

Font: website del Departament de Medi Ambient 
 
 
8.8.3. Riscos geològics. 
 
Aquests riscos estan vinculats als moviments sísmics i a les esllavissades. 
 

 Moviments sísmics: A causa del nombre elevat de falles a l’Alt Urgell, es 
produeixen terratrèmols d’intensitat baixa. La falla més activa és la que segueix 
la vall del Segre-vall del Tet. A la Seu s’han enregistrat lleugers sismes que no 
superen el grau 3,5 de l’escala Richter (màxim de 9), cosa que en permet la 
percepció per part de la població però no produeix destrosses en els materials, 
ni els més lleugers.  
 
Hi ha força documents (la majoria dels s. XVIII) a l’arxiu municipal que fan 
referència a moviments sísmics. Els moviments sísmics a la Seu existeixen 
amb una baixa intensitat i freqüència.  
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 Esllavissades i despreniments gravitacionals: La Seu s’assenta sobre sòls 
quaternaris (còdols i llims) dipositats en el fons de vall. Els sediments reposen 
sobre la roca mare calcària. Per tot plegat no se’n desprèn que els riscos siguin 
importants al terme de la Seu. Les característiques de permeabilitat, 
inestabilitat i fragilitat dels materials al·luvials perden perillositat quan es té en 
compte la fermesa dels materials més antics sobre els que estan sedimentats. 
El risc s’incrementa però, durant les obres de construcció o ampliació de vials 
de comunicació. 

 
 
8.8.4. Riscos atmosfèrics. 
 

 Nevades: les precipitacions en forma de neu són importants a les muntanyes 
dels voltants però la freqüència baixa molt en territori municipal. Tanmateix 
quan es produeix, els efectes negatius són notables tant per la població 
resident com per al volum de persones i vehicles que circulen per les vies de 
comunicació principals. Els mesos amb major de probabilitat de nevades es 
circumscriuen  entre el novembre i el març 

 
 Ventades: els vents que causen més problemes per pluja són els d’origen 

mediterrani (llevant i marinada). Això no obstant, els vents procedents del nord 
(tramuntana i vent del port) són els que afavoreixen les nevades més intenses. 
Els vents de l’oest, com el ”pallaresa”, arriben eixuts i provoquen poques 
precipitacions i de curta durada. La intensitat amb què aquests vents arriben 
(afeblits després de superar les barreres físiques) no fa pensar en cap risc de 
conseqüències greus. El desembre de 1983, emperò, els forts vents destruïren 
nombrosos teulats de la ciutat. 

 
 
8.9. PLAGUES URBANES (COLOMS I RATES) i CONTROL DE GATS I 
GOSSOS. 
 
Tot i que no forma part de la informació pròpia dels sistemes naturals o dels riscos 
naturals, s’inclou en aquest apartat de l’auditoria un esment especial relatiu al control 
municipal que es porta a terme sobre coloms i rates, entre d’altres animals. 
 
 
8.9.1. Coloms. 
 
El colom domèstic és una varietat del colom roquer (Columba livia) que s’ha adaptat a 
viure com espècie comensal al medi urbà. Aprofita per a niuar forats a les edificacions i 
la propagació i creixement de la seva població depenen en gran mesura de la facilitat 
en trobar menjar i de l’absència de depredadors. A la Seu, els coloms troben menjar 
en abundància mercès al costum d’algunes persones d’alimentar-los i, sobretot, per la 
facilitat amb què el troben a les bordes amb bestiar (restes de pinso i gra).   
 
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.  
 



 
Ajuntament de la Seu 

d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 216

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. 
 
Per a reduir l’impacte dels excrements i evitar que els coloms s’aturessin a edificis de 
rellevància arquitectònica s’instal·laren mecanismes dissuassoris la primavera del 
2000: “ala-stops” (tires plàstiques que s’adhereixen a la paret d’on surten uns “raspalls” 
de filferros) a la Catedral i xarxes al campanar de Sant Miquel i a una casa del casc 
antic. 
 
Aquesta problemàtica que es percebia per mor dels coloms féu que l’ajuntament 
encarregués un estudi (2001) a una empresa de control de plagues. L’estudi detecta 
dues colònies d’importància: 
 

 Pavellons militars: colònia amb més de 300 individus que cerquen menjar a Cal 
Codina i Cal Pregada, tot alimentant-se d’”uni-feed”, compost mescla de 
gramínies i lleguminoses destinat a alimentar el bestiar. 

  
 Catedral: s’estima que és menys nombrosa però significativa. S’alimenten a les 

bordes del marge est del Segre, a la riba esquerra. S’estima que aquesta 
colònia es reparteix més a l’hora d’alimentar-se. 

 
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:  
 

 Canons amb xarxes: no funcionà, ja que només baixaven moixons i alguna 
tórtora. 

 
 Gàbies circulars: hi havia blat de moro i aigua. Cada 2-3 dies s’anava a mirar la 

gàbia on hi trobaven un promig 6-8 coloms. Van anar treballant amb 3 gàbies 
durant 6 mesos. Van acabar agafant 1.051 coloms, 6 a la Granja de Cal 
Codina, 474 als Pavellons, 526 a la Catedral de Santa Maria i 45 a ca 
l’Armenter. 

 
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.  
 
Les causes principals de l’increment sobtat poblacional són: 
 

 Disponibilitat màxima d’indrets per a niuar (forats als edificis). 
 Abundància tròfica (pinso del bestiar i aportacions de persones). 
 Absència de depredadors. 

 
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 
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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. 
8.9.2. Rates. 
 
L’Ajuntament encarregà un estudi que es va presentar l’agost del 2002. L’estudi serví 
per estimar la mida poblacional de rates (Rattus norvegicus i altres múrids) a la Seu. 
Per això es dividí la Seu en tres zones: 
 

 Est: de l’avinguda Pau Claris cap a l’est. 
 Sudoest: des del carrer Sant Ermengol, barri de Santa Magdalena i carrer 

Bisbe Guitart. 
 Nordoest: polígons, parc del Valira fins a l’avinguda Salòria i carrer Bisbe 

Guitart. 
 
Cadascuna d’aquestes tres zones tenia 6 punts de mostreig, punts on es dipositava 
una quantitat determinada d’esquer per tal d’avaluar-ne el consum al cap d’un període 
de temps. El consum (consum alt, consum mitjà i consum baix) permetia estimar la 
mida poblacional relativa de cada punt respecte els altres. Els consums per a cada 
punt de mostreig s’han caracteritzat amb esferes de colors diferents: 
 

 Esfera blava: consum baix, de 0 a 700 g. 
 Esfera groga: consum mitjà, de 700 a 1.400 g. 
 Esfera vermella: consum alt, de 1.400g a 2.204,08 g (=màxim mesurat). 

 
De l’anàlisi dels resultats l’empresa executora en detalla les conclusions següents:  
 

 Els  punts de consum elevat estan distribuïts homogèniament per la ciutat 
 Existeixen punts de consum mitjà ratllant el límit de consum alt que no s’han de 

menystenir 
 S’emplaça l’ajuntament a emprendre campanyes de desratització programada. 

 
Així, des de l’any 2004 es realitza una campanya de desratització a tota el municipi. 
Arran de l’estudi anterior esmentat, com que es va comprovar que no hi havia punts 
amb una concentració elevada de rates sinó que la distribució era homogènia per tota 
la ciutat, es va decidir actuar-hi en el seu conjunt.  
 
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. 

 
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. Algunes de les dades 
més significatives del consum de verí en actuació es mostren a la següent taula. 
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 Quantitat de verí 

aplicat l’any 2004 
Quantitat de verí 
aplicat l’any 2005 

Quantitat de verí 
aplicat l’any 2006* 

Zona 1 16,8 kg 14,1 kg 14,2 kg 

Zona 2 22,0 kg 19,3 kg 17,3 kg 

Zona 3 33,1 kg 17,8 kg 23,9 kg 

Zona 4 6,1 kg 5,5 kg 6,0 kg 

Zona 5 3,4 kg 4,5 kg 4,1 kg 

TOTAL 81,4 kg 61,1 kg 65,5 kg 
Font: ajuntament de La Seu d’Urgell. 
*Les dades per a l’any 2006 només arriben fins al mes d’agost. 
 
Les dades mostren que 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. 
 
 
8.9.3. Gats. 
 
La mateixa empresa que va endegar l’estudi de rates i coloms realitzava les captures 
de gats quan se’ls trucava. Els individus capturats els donaven a la policia local que 
era l’ens que s’encarrega de donar-los-hi la solució apropiada. 
 
Cal dir en aquest sentit, però, que des de l’aprovació de la llei de protecció dels 
animals l’any 2003 ja no es porten a terme controls de gats. A partir del juny de 2005 
les competències per a aquestes actuacions pertanyen al Departament de Medi 
Ambient 
 
 
8.9.4. Gossos. 
 
El control dels gossos i la gossera eren competència de la policia local. El cens de 
gossos es gestionava des de l’àrea de medi ambient. 
 
Actualment, però, el control de gossos i de la gossera 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 
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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”. Les accions que s’han portat a terme disn d’ella són:  
 

1. Penjades de cartells mensuals. En períodes en què hi ha més gossos i la 
capacitat de la gossera es veu desbordada, es pengen 2 cartells cada mes. 

2. Falca a la radio  
3. S’ha distribuït un book on consten totes les fotos dels gossos per adoptar en 

tamany gran, a tots els veterinaris de la ciutat i botigues d’animals i en alguns 
punts d’Andorra 

4. Publicitat a revistes: El Portal de la Seu, revista setmanal. Les publicacions es 
fan quan la capacitat de la gossera es troba al límit de la capacitat  

 
Amb dades corresponents per a l’any 2006, les dades disponibles de la gossera són: 
 

- Núm. Entrades:123 gossos. 
- Núm. Sortides: 117 gossos. 

 
Les sortides han estat degudes a diversos motius. Concretament:  
 

a) 46 Adopcions 
b) 51 retornats a propietari 
c) 7 sacrificats (3 dels quals per motius sanitaris, 3 per agressivitat i 1 per manca 

de capacitat) 
d) 1 escapat 
e) 12 morts dins de la gossera: la mortalitat és alta degut a la mortalitat de cadells 

que han abandonat molt petits a la gossera, com altres que hi ha nascut. 
 
Des del punt de vista històric, l’any 1997 hi hagué una recollida de signatures per a 
demanar un lloc on els gossos puguessin anar deslligats i poder córrer sols. 
S’aplegaren unes 600 signatures. També hi hagueren queixes provocades per la 
presència d’excrements i miccions d’aquests animals prop d’habitatges o en les seves 
parets. Per aquest motiu s’han realitzat diverses campanyes anticaques de gos amb 
tríptics i cartells que es detallen en el capítol d’educació ambiental. Només a tall 
d’exemple, es donaven bosses perquè cada persona recollís les femtes i les diposités 
a qualsevol paperera. 
 
Actualment a la Seu hi ha 16 dispensadors de bosses localitzats als punts següents: 

 Passeig Pasqual Ingla 
 Al final del carrer La Salle 
 Parc del Valira 
 Estació d’Autobusos 
 Baixada de la Palanca 
 Camí Sota Palau 
 Final del Camí Ral de Cerdanya (costat Bombers) 
 Passeig Joan Brudieu 
 Pl. Mossèn Pere Pujol 
 Pl. Firal 
 Pati Palau 
 Pl. Sta. Magdalena 
 Barri St. Antoni 
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 Barri St. Pere 
 Serrat de la Capella 
 Castellciutat 

 
En aquests dispensadors, la mitjana de consum durant els mesos de juny a setembre 
de 2005 (últimes dades disponibles) va ser de 90 bosses/dia per tots ells. Finalment, 
quant al cens d’animals la darreres dades disponibles mostren que hi ha 595 gossos 
censats, dels quals 33 són perillosos. D’aquests darrers, 13 ja han sol·licitat la llicència 
de gos perillós corresponent. 
 
 
8.10. PARCS I JARDINS. 
 
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. També s’hi troba la superfície de gespa. Les zones verdes de la 
Seu es divideixen en funció de la seva tipologia en quatre nivells de manteniment: 

 Parcs, places, jardins i jardineres. 
 Arbrat d’alineació. 
 Equipaments. 
 Espais naturals. 

 
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). 
 

 Arbres: abans de 1980 els arbres eren escassos i només n’hi havia a molt 
pocs carrers. A partir d’aleshores es començà a plantar-ne als carrers nous i  
l’impuls màxim es produí durant el període 1989-92, previ als Jocs Olímpics. Es 
va decidir diversificar les espècies d’arbres caducifolis per tal de donar 
personalitat pròpia a cada carrer i per evitar la propagació de plagues. Un 
problema identificat en aquest sentit és l’estretor de determinades voreres, 
cosa que ha afavorit les espècies petites, les que creixen a poc a poc o les de 
creixement piramidal (p.ex: Ginkgo biloba a l’Avinguda Salòria). Cal dir que es 
va plantar una espècie del gènere Ulmus que tenia problemes fitosanitaris 
similars a la grafiosi. Els arbres només es reguen els primers anys de vida i de 
maig a setembre. Els tractaments fitosanitaris els fan ells mateixos, llevat dels 
que es fan amb canó (p.ex.: aranya roja, pugó i cendrosa i cada dos anys el 
tigre del plàtan). Els tractaments es fan quan les persones es queixen. Utilitzen 
productes específics de categories A (fa anys que no empren categories B). Els 
til·lers (Tilia sp) són una de les espècies predominants. Per problemes 
d’al·lèrgies els plàtans (Platanus sp) i pollancres (Populus sp) no es planten a 
no ser que els obliguin. Són presents en els parcs anteriors a 1992. Des de fa 
un parell d’anys (2001) es puja l’esporga a la Planta de Compostatge i allà dalt 
es trinxa. Per a valorar adequadament l’arbrat de la ciutat es va adoptar la 
Norma de Granada, que atorga un valor econòmic al dany causat (accident, 
obres, etc.) sobre l’arbre.  
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 Gespa: es talla i es deixa al mateix lloc de sega, per a autocompostar. 
Sembren varietats resistents de Festuca arundinacea, però deixen que les 
herbes silvestres facin el seu procés i, així,  entren noves varietats gràcies a les 
llavors presents al sòl. Fan la sega cada 7-10 dies perquè, altrament, costaria 
molt de portar-la a terme. No fan tractaments fitosanitaris a la gespa, llevat d’un 
cop que havien tingut una larva de coleòpter fa anys.  

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). 

 
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 
(p.ex.: rec dels frares) i/o aigua bombejada (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.  
 
No s’aplica compost de la Planta de Compostage del Consorci de Residus perquè 
conté vidre. L’herba tallada però, no se l’emporten sinó que la deixen al mateix lloc on 
s’ha tallat com a estalvi de transport i d’adobs que ja no apliquen a l’aigua. 
 
No hi ha cap base legal per a protegir els arbres a nivell de PGOM. Hom creu que 
alguna part del Pla Especial podria protegir alguns arbres i impossibilitar de plantar 
espècies al·lergèniques, així com regular els tractaments fitosanitaris. Hi ha alguns 
exemplars, fins i tot, que es podrien protegir específicament (p.ex.: plàtans del Passeig 
Joan Brudieu o la sequoia del cementiri). No existeixen dades del consum d’aigua 
destinada al rec de les zones enjardinades. La relació d’espècies emprades als parcs i 
carrers de la Seu és la següent: 
 

Caracterització de les zones verdes de la Seu 
 

Nom de les zones verdes 
 

 
Superfície Data 

creació Descriptiva 

Parc del Segre 8 Ha 1991 
Arbres autòctons i arbres al·lòctons 

com el desmai, el liquidàmbar, l’auró 
argentat, el xop, el lledoner i d’altres 

Parc del Valira 2 Ha 1987 Vegetació de ribera autòctona: freixe, 
vern, xop, noguera, saüc i avellaner 

Parc de Castellciutat 1,4 Ha 1997 
Amb bedolls, trèmols, erables, til·lers 
de fulla gran, xops, desmais, plàtans i 

freixes 

Parc de la Boixadera 7.575 m2 1994 
Extensa superfície de gespa amb xop, 
liquidàmbar, freixe, auró, bedoll, til·ler 

argentat, pícea i cedre blau 

Parc del Cadí 965 m2 - Plantat amb coníferes i algun 
caducifoli. Té bona vista sobre el Cadí 

Camí Ral de Cerdanya 9.155m2 1999 Amb til·lers, xops, plàtans, desmais i 
roures americans 
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Nom de les zones verdes 

 

 
Superfície Data 

creació Descriptiva 

Passeig Joan Brudieu 3.312 m2 - Amb plàtans centenaris 

Passeig Pasqual Ingla 9.120 m2 1991 Plantat amb til·lers 

Passeig de la Palanca 4.944 m2 1986 Passeig amb arbre de les tulipes 

Plaça de Mossèn Pere Pujol 452 m2 - Inclou arbustos, arbres caducifolis i 
coníferes i grans xiprers d’Arizona 

Jardins del Passeig del Parc 960 m2 1988 Amb gespa i ombra proporiconada per  
catalpes 

Plaça de les Lleteries 1.097 m2 1999 Semidura, amb saboners de Xina, 
castanyers bords i gespa i arbustos 

Plaça de les Moreres 617 m2 - Zona de jocs envoltat de negundos i 
moreres 

Plaça del Pati de Palau 469 m2 - Inclou un estany  i xops, arbres de les 
tulipes i saboners de Xina 

Plaça del Carme 887 m2 - Semi-dura i envoltada de negundos 
I jocs infantils  

Plaça de Monturull 200 m2 - Envoltada de catalpes i amb jocs 
infantils 

Plaça de Poble Sec 1.900 m2 - Inclou un jardí en terrasses amb 
estanys per a peixos 

Plaça del barri Sant Antoni 367 m2 - Semi-dura amb jardineres i una 
pèrgola per enfiladisses  

Mirador de La Paella 6.205 m2 - Mirador sobre el Valira 

Torre Solsona 6.000 m2 - Mirador de la ciutat presidit per una 
torre de guaita del s. XVIII 

Riu de la Color 925 m2 - Pollancreda en un riu al marge 
esquerre del Segre 

TOTAL 16,9 Ha 
Font: website de l’ajuntament 

 
 
Tipus de plaça Avantatges Desavantatges 

1. No és més que la prolongació de la  
resta de la ciutat, no un espai 
diferenciat. 

2. No actua com a tanca 
diferenciadora de la ciutat, aïllant-la 
dels sorolls i de la pressió visual dels 
grans edificis. 
3. Quan plou l’aigua no percola sinó 
que llisca per la superfície, afavorint 
les inundacions dins de la zona 
urbana: per evitar això s’ha de realitzar 
una bona xarxa de drenatge 

PLAÇA DURA 

1. Són netes; no produeixen ni fang ni 
pols. 
 
2. Tenen un manteniment molt 
econòmic. 
 
3. Permeten molt bé la pràctica de 
moltes activitats (bicicleta, monopatins, 
cinema a la fresca, concerts, etc.). 

4. No actua esmorteint l’acció d’escal-
fament que produeix el sol a l’estiu. 

1. Creen una zona diferenciada i 
aïllada de la resta del nucli urbà. PLAÇA TOVA 

2. Contribueix a purificar l’aire de la 
ciutat. 

1. Són més “brutes” ja que produeixen 
pols i fang i, a vegades, provoquen 
queixes per aquest motiu. 
 
2. El cost del manteniment és més 
l t
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Tipus de plaça Avantatges Desavantatges 
3. Esmorteeix l’acció d’escalfament del 
sol a l’estiu. 
4. Actua com a tanca diferenciadora a 
nivell de sorolls i d’impacte visual. 

 

5. Tendeixen a reduir l’aigua de 
circulació superficial durant les pluges 
més fortes. 

 

Font: elaboració pròpia 
Des del punt de vista de les recomanacions finals en aquest apartat de l’auditoria. Dins 
de la ciutat, 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.  
 
L’arbre és un patrimoni social, un patrimoni històric i paisatgístic, un patrimoni estètic i 
urbanístic, un patrimoni natural i ecològic. No hi ha lleis ni normes que protegeixin 
aquests valors de l’arbrat viari ni molt menys dels espais verds públics urbans. L’únic 
precepte és la Llei de Bases del Règim Local, on es disposa que tots els municipis de 
més de 5.000 habitants han de tenir un parc públic. 
 
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, es mereix 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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ANNEX DE BIODIVERSITAT A LA SEU I DELS SEUS VOLTANTS. 
 
Tot seguit s’inclou un seguit d’informació relativa a la riquesa de la biodiversitat al 
territori de la Seu. La major part d’ella prové de la bibliografia disponible en aquest 
sentit fins a la darrera edició disponible, així com d’estudis específics, tesis doctorals i 
altres elements tècnics relacionats, com és el cas de la quadrícula disponible al web 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
1. LLISTAT DE PAPALLONES DEL PLA DELS FORCS. 
 
Les principals espècies de lepidòpters identificables a l’entorn de la Seu són: 
 

A.escheri Issoria lathonia 
Aglais urticae Lasiomnata megera 
Antocharis belia Leptidea sinapis 
Antocharis euphenoides Lybitea celtis 
Artogeia manni Lycaena phlaeas 
Artogeia napi M. parthenoides 
Artogeia rapae Nymphalus polychloros 
C.osiris Papilio machaon 
Callophrys rubi Pararge aegeria 
Celastrina argiolus Pieris brassicae 
Coenonympha pamphilus Plebejus argus 
Colias croceus Polyomnatus icarus 
Euchloe ausonia Pontia daplidice 
Euphydryas aurinia Pseudophyloptes baton 
Everes argiades Pseudophyloptes panoptes 
G. alexis Scolotantides orion 
Gonepteryx rhamni Vanessa atalanta 
Inachis io Vanessa cardui 

 
2. LLISTAT D’AMFIBIS. 
 
A la quadrícula de la Seu es troben els següents tàxons: 

 
1) Salamandra (Salamandra salamandra) 
2) Granota verda (Rana perezi) 
3) Tòtil (Alytes obstetricians) 
4) Gripau comú (Bufo bufo) 

 
3. LLISTAT DE RÈPTILS (segons informació proporcionada pel Sr. Jordi Nicolau, 
expert en zoologia de rèptils)  
 

1) Anguis fragilis 
2) Coluber viridiflavus 
3) Coronella girondica 
4) Elaphe scalaris 
5) Malpolon monspessulanus 
6) Natrix maura 
7) Natrix natrix 
8) Podarcis hispanica 
9) Podarcis muralis 
10) Psammodromus algirus 
11) Timon lepidus 
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4. LLISTAT D’AUS NIDIFICANTS POSSIBLES, PROBABLES O SEGURES A LA 
SEU I VOLTANTS (Quadrícula UTM CG79). 

 
Gènere Espècie Estatus 

reproductor Nom oficial en català 

Egretta garzetta Estival No Repr. Martinet blanc 
Ardea cinerea Estival No Repr. Bernat pescaire 

Gypaetus barbatus Estival No Repr. Trencalòs 
Neophron percnopterus Possible Aufrany 

Gyps fulvus Estival No Repr. Voltor comú 
Circaetus gallicus Possible Àguila marcenca 
Accipiter gentilis Possible Astor 
Accipiter nisus Possible Esparver vulgar 

Buteo buteo Segura Aligot comú 
Aquila chrysaetos Probable Àguila daurada 

Hieraaetus pennatus Possible Àguila calçada 
Falco tinnunculus Segura Xoriguer comú 
Falco peregrinus Segura Falcó pelegrí 
Tetrao urogallus Possible Gall fer 

Alectoris rufa Probable Perdiu roja 
Coturnix coturnix Probable Guatlla 

Phasianus colchicus Segura Faisà 
Gallinula chloropus Segura Polla d’aigua 

Charadrius dubius Segura Corriol petit 
Actitis hypoleucos Possible Xivitona vulgar 

Columba livia Segura Colom roquer 
Columba palumbus Probable Tudó 

Streptopelia decaocto Segura Tórtora turca 
Cuculus canorus Probable Cucut 

Tyto alba Possible Òliba 
Otus scops Segura Xot 
Strix aluco Probable Gamarús 

Aegolius funereus Segura Mussol pirinenc 
Caprimulgus europaeus Probable Enganyapastors 

Apus apus Segura Falciot negre 
Tachymarptis melba Possible Ballester 

Merops apiaster Possible Abellerol 
Upupa epops Probable Puput 
Jynx torquilla Probable Colltort 
Picus viridis Possible Picot verd 

Dryocopus martius Segura Picot negre 
Dendrocopos major Possible Picot garser gros 

Galerida cristata Probable Cogullada vulgar 
Lullula arborea Probable Cotoliu 
Alauda arvensis Probable Alosa vulgar 

Ptyonoprogne rupestris Segura Roquerol 
Hirundo rustica Segura Oreneta vulgar 
Delichon urbica Segura Oreneta cuablanca 
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Gènere Espècie Estatus 
reproductor Nom oficial en català 

Anthus campestris Possible Trobat 
Anthus trivialis Segura Piula dels arbres 
Anthus spinoletta Possible Grasset de muntanya 

Motacilla flava Probable Cuereta groga 
Motacilla cinerea Segura Cuereta torrentera 
Motacilla alba Segura Cuereta blanca 
Cinclus cinclus Possible Merla d’aigua 

Troglodytes troglodytes Probable Cargolet 
Prunella modularis Probable Pardal de bardissa 
Erithacus rubecula Probable Pit-roig 
Luscinia megarhynchos Probable Rossinyol 

Phoenicurus ochruros Probable Cotxa fumada 
Saxicola rubetra Possible Bitxac rogenc 
Saxicola torquata Segura Bitxac comú 
Monticola saxatilis Probable Merla roquera 
Monticola solitarius Possible Merla blava 

Turdus torquatus Segura Merla de pit blanc 
Turdus merula Probable Merla 
Turdus philomelos Possible Tord comú 
Turdus viscivorus Probable Griva 
Cettia cetti Probable Rossinyol bord 

Cisticola juncidis Probable Trist 
Hippolais polyglotta Probable Bosqueta vulgar 

Sylvia undata Probable Tallareta cuallarga 
Sylvia cantillans Segura Tallarol de garriga 
Sylvia hortensis Probable Tallarol emmascarat 
Sylvia communis Possible Tallareta vulgar 
Sylvia atricapilla Probable Tallarol de casquet 

Phylloscopus bonelli Probable Mosquiter pàl·lid 
Phylloscopus collybita Probable Mosquiter comú 

Regulus ignicapillus Probable Bruel 
Muscicapa striata Possible Papamosques gris 
Aegithalos caudatus Possible Mallerenga cuallarga 

Parus cristatus Probable Mallerenga emplomallada 
Parus ater Segura Mallerenga petita 
Parus caeruleus Segura Mallerenga blava 
Parus major Segura Mallerenga carbonera 
Sitta europaea Probable Pica-soques blau 

Certhia brachydactyla Probable Raspinell comú 
Oriolus oriolus Probable Oriol 
Lanius collurio Segura Escorxador 
Lanius meridionalis Possible Botxí 
Lanius senator Possible Capsigrany 

Garrulus glandarius Possible Gaig 
Pica pica Segura Garsa 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Possible Gralla de bec vermell 
Corvus corone Possible Cornella 
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Gènere Espècie Estatus 
reproductor Nom oficial en català 

Corvus corax Probable Corb 
Sturnus vulgaris Segura Estornell vulgar 
Passer domesticus Segura Pardal comú 
Passer montanus Segura Pardal xarrec 

Petronia petronia Probable Pardal roquer 
Fringilla coelebs Probable Pinsà comú 
Serinus serinus Segura Gafarró 
Serinus citrinella Probable Llucareta 

Carduelis chloris Segura Verdum 
Carduelis carduelis Segura Cadernera 
Carduelis cannabina Segura Passerell comú 

Loxia curvirostra Segura Trencapinyes comú 
Pyrrhula pyrrhula Possible Pinsà borroner 
Emberiza citrinella Probable Verderola 
Emberiza cirlus Probable Gratapalles 
Emberiza cia Segura Sit negre 
Emberiza hortulana Probable Hortolà 
Miliaria calandra Probable Cruixidell 

Font: Institut Català d’Ornitologia en base a les dades  
de l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya 

Nota: en groc les espècies que s’ha comprovat llur nidificació 
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ANNEX DE CABAL ECOLÒGIC DEL RIU SEGRE 
 
El cabal ecològic és un terme que s’ha definit de maneres diferents. No obstant això, hi 
ha una unànime coincidència en definir-lo com el cabal mínim que s’ha de mantenir en 
un curs fluvial per preservar els valor ecològics, els hàbitats naturals que engloben la 
flora i la fauna, les funcions ambientals de les aigües, l’esmorteïment dels extrems 
climatològics i hidrològics, els parcs naturals i la diversitat de paisatges.  
 
Una de les moltes quantificacions desenvolupades al voltant del cabal ecològic 
considera que ha de representar com a mínim el 10% del cabal mitjà anual.  
 
Per al present annex s’ha disposat de dades de cabals mensuals promig, gràcies als 
quals s’ha obtingut els cabals anuals també promitjades des de 1949 fins a 2002. 
D’aquest període s’ha obtingut el valor de cabal promig, concretament 14’2 m3/s.  
 
Pot observar-se al gràfic següent com hi ha una gran oscil·lació respecte a aquest 
valor. El màxim cabal anual promig registrat en aquest període va ser l’any 1981-82, 
amb 29’6 m3/s, i el valor de cabal mínim promig es va registrar en el període 1957-58, 
amb 5’3 m3/s. Durant els darrers 8 anys considerats, el cabal mitjà anual ha estat molt 
per sota del promig del període 1949-2002. I des de 1988-89, el cabal mitjà anual 
sempre ha estat per sota del promig 1949-2002, llevat de 3 períodes, en què ha estat 
superior, concretament els anys 1991-92, 1995-96, 1996-97. 
 

Cabal anual promig (Qmed) 1949-2002
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Font: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 
 
Agrupant les dades promig per mesos, es pot observar com el període de l’any on el 
cabal és superior al valor promig comprèn els mesos d’Abril, Maig (amb un valor 
màxim anual de 28’6 m3/s) i Juny, mentre que a la resta dels mesos el valor de cabal 
és per sota. El cabal mínim es dóna els mesos d’Agost (que representa el mínim 
anual, amb 6’3 m3/s), Setembre i Febrer. 
 



 
Ajuntament de la Seu 

d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 229

Cabal mitjà mensual (1949-2002)
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Considerant que el cabal mitjà anual del riu Segre al seu pas per la Seu d’Urgell durant 
el període 1949-2002 ha estat de 14’2 m3/s, el seu cabal ecològic correspondrà al 10% 
d’aquest valor promig, és a dir, 1’42 m3/s. Aquest valor serà el mínim cabal que 
garantirà una preservació ecològica del riu en tots els seus paràmetres. Gràcies a les 
dades diàries de cabal, hom podrà saber el nombre de dies a l’any en què el cabal 
promig ha estat inferior al cabal ecològic.  
 
Al següent gràfic es pot observar el nombre de dies a l’any en què el cabal ha estat 
inferior al 10% de la mitjana de cabal anual en el període 1949-2002. Es pot destacar a 
grans trets com en el període 1949-81 el nombre de dies va ser de 101, el que equival 
a un promig de 3’15 dies per any, mentre que durant el període 1981-2002, el nombre 
va ser de 247, que equival a un promig d’11’76 dies per any. Així, es pot concloure 
que durant el període 1981-2002 s’ha multiplicat quasi per 4 la quantitat de dies a l’any 
en què el cabal del riu està per sota del cabal ecològic.  

Nº de dies en què el cabal és inferior al 10% de la mitjana anual (1,4 m3/s)
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Font: Elaboració pròpia. 
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Considerant de nou ambdós períodes, del comprès entre els anys 1949 i 1981, en 32 
anys es van registrar 9 anys amb dies per sota del cabal ecològic (un 28% dels anys), 
mentre que en el període comprès entre els anys 1981 i 2002, en 21 anys se’n van 
registrar 12 anys amb dies per sota del cabal ecològic (un 57% dels anys). Aquestes 
dades donen idea de l’increment del dèficit hídric que s’ha produït en el període 1981-
2002 comparat amb anys anteriors. 
  
En el període amb més cabal (1949-1981), destacar que entre 1961 i 1972 el valor de 
cabal anual del riu va estar sempre per sobre del cabal ecològic. Entre els anys 1981 i 
2002 només es van registrar dos períodes de tres anys en què el valor de cabal anual 
del riu va estar per sobre del cabal ecològic. 
 
Els tres valors més alts quant a dies anuals en què el cabal va ser inferior al cabal 
ecològic es van donar durant el període 1981-2002, concretament en els anys 1992-93 
(46 dies), 1987-88 (44 dies) i 1993-94 (39 dies). 
 

Promig mensual de nº de dies en què el cabal és 
inferior al 10% de la mitjana anual (1'4 m3/s)
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Juliol, Agost i Setembre són 
els mesos de l’any en què hi 
ha un màxim de dies durant 
els quals el cabal promig és 
inferior al cabal ecològic, 
essent aquest nombre de dies 
màxim en el mes d’Agost (2’6 
dies).  
 
Els mesos de Novembre, 
Desembre, Febrer, Març, Maig 
i Juny acostumen a presentar 
uns valors de cabal promig per 
sobre del cabal ecològic en 
tots els dies.    
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9. SOROLL. 
 
9.1. INTRODUCCIÓ. 
 
Hom parla de soroll per a referir-nos al conjunt de sons que provoquen una 
determinada molèstia a les persones, o sia, una sensació desagradable que no va 
lligada tant al nivell sonor com al tipus font emissor, ja sigui natural o antropogènica. 
Així, sons naturals de nivell acústic elevat són sovint percebuts com més agradables 
que sons d’origen antropogènic de nivell més baix. Així doncs, té un component 
subjectiu, lligat a la persona i a la sensibilitat de cada individu.  
 
Tanmateix, l’exposició continuada a certs nivells sonors provoca indefectiblement 
efectes perniciosos sobre la salut de les persones, tant des del punt de vista psicològic 
com fisiològic. En el vessant psicològic, l’exposició continuada a determinats nivells 
acústics elevats pot provocar  estrès, alteració de la son i irritabilitat. Fisiològicament, 
pot comportar increments de la pressió sanguínia i de la freqüència respiratòria, 
vertigen i, fins i tot, pèrdua de la capacitat auditiva. Consegüentment, cal considerar el 
soroll com un vector ambiental generador del que s’anomena contaminació acústica. 
Per tot plegat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aconsella que el soroll exterior 
diürn sigui inferior als 55 dBA i el nocturn a 44 dBA.  
 
Amb tota aquesta problemàtica i després d’anys de disposicions legals sectorialitzades 
i segregades (soroll industrial, ordenances urbanes per a soroll, etc.), el govern català 
va promulgar finalment la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica (Llei 
16/2002) que aplega i harmonitza en un sol cos legal tot allò referent a aquesta 
contaminació. Així, la Llei emplaça els ajuntaments (segons els nivells emissors, els 
nuclis urbans i les zones de medi natural) a elaborar un mapa de capacitat acústica on 
es determinin els objectius de qualitat de l’ambient sonor. 
 
 
9.1.1. Mapes de capacitat acústica.  
 
En funció dels emissors acústics que es trobin dins del municipi, un mapa de capacitat 
acústica permet estipular els objectius que es vulguin assolir en forma de zonificació. 
Les definicions més significatives en aquest sentit són: 
 

 Zona de sensibilitat acústica alta, A: són aquelles àrees de territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll (senyalitzades amb el color 
verd al mapa de capacitat acústica). 
 

 Zona de sensibilitat acústica mitjana, B: són aquelles àrees de territori que 
admeten una percepció mitjana del soroll (senyalitzades amb el color groc). 
 

 Zona de sensibilitat acústica baixa, C: són aquelles àrees del territori que 
admeten percepció alta del soroll (senyalitzats amb el color vermell). 
 

 Zona de soroll: són aquells sectors del territori afectats per infrastructures 
de transport ferroviari, marítim, aeri i viari. 
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 Zona d’especial protecció de la qualitat acústica, ZEPQA: zones amb 
característiques especials per a les quals és convenient conservar una 
qualitat acústica d’interès especial. 
 

 Zona acústica de règim especial, ZARE: àrees on es produeix una 
contaminació acústica elevada per mor de les múltiples activitats que s’hi 
concentren 

 
 
9.1.2. Competències en l’avaluació de la contaminació acústica. 
  
La llei 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, el control de la maquinària i les activitats 
generadores de vibracions i de soroll, el control dels vehicles motoritzats, imposició de 
sancions, etc.  
 
Per altra banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ha de 
responsabilitzar del control de les infrastructures generals de transport, de donar 
suport tècnic, jurídic i administratiu per elaborar els mapes de capacitat acústica als 
Ajuntaments, proporcionar suport per a la confecció de les ordenances municipals i 
finançar aquelles actuacions que recaiguin dins la seva competència quant a reducció 
dels nivells acústics que excedeixin el màxim normatiu. 
 
De forma esquemàtica, la distribució de les competències establerta per la Llei 2/2002 
és: 
 

 Infrastructures de transport viari, ferroviari i marítim: el control de les 
infrastructures generals de transport correspon al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, mentre que el de les vies urbanes correspon als ens 
locals. 

 
 Activitats i relacions de veïnatge en l’ambient exterior: quan la contaminació 

acústica prové dels emissors acústics situats en el medi exterior del centre 
receptor. El responsable n’és l’Ajuntament. 

 
 Activitats i relacions de veïnatge en l’ambient interior: quan la contaminació 

acústica prové dels emissors acústics situats en el mateix edifici o en 
edificis contigus al centre receptor. El responsable n’és l’Ajuntament 
novament. 

 
 
9.2. CAMPANYA DE MESURA DEL SOROLL A LA SEU D’URGELL. 
 
L’equip auditor de l’auditoria ha realitzat dues campanyes de mesuraments acústics al 
municipi, una per a avaluar el soroll diürn i una altra per avaluar el soroll nocturn.  
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9.2.1. Introducció. 
 
Els límits que estableix la legislació vigent són diferents en funció de si s’avalua la 
contaminació acústica derivada del transport (viari, ferroviari i marítim), la contaminació 
acústica en l’ambient interior o la que es detecta en l’ambient exterior. A més, per a 
cadascuna d’aquestes categories, s’estipulen límits diferents en funció de l’hora del 
dia, sempre més restrictius a la nit que al dia.  
 
Per a la contaminació acústica derivada del transport, es considera que la nit va de les 
23:00 h a les 7:00 h, mentre que per a les altres dues categories la nit comprèn un 
període més curt, de 21:00 h fins a les 8:00 h. Addicionalment, la normativa estableix 
també uns llindars per a aquelles fonts de soroll existents de forma prèvia a la seva 
aprovació. Concretament:  
 

1. Valors límits d’emissió: d’aplicació a tota activitat i infrastructura de nova planta. 
 
2. Valors d’atenció: d’aplicació a tota activitat o infrastructura existent abans de 

l’aprovació de la Llei. Són menys restrictius i més laxes. En l’avaluació dels 
nivells sonors de la Seu (vegeu més endavant) es tindran en compte aquests 
valors ja que la totalitat de les activitats existents són anteriors a l’aprovació de 
la Llei. Tanmateix, totes les activitats existents disposen de dos anys de marge 
per ajustar-se als valors límit d’immissió propis de les noves instal·lacions. 

 
Valors límit (LAr) per a l’ambient exterior en funció de la Llei 16/2002. Valors en dB(A) 

Zona de sensibilitat Valor límit d’emissió Valor d’atenció 
 Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 
B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 
  Font: Llei 16/2002. 
 
 
9.2.2. Metodologia. 
 
Per a les dues avaluacions acústiques s’ha emprat un sonòmetre del model Cesva-
SC20C-integrador tipus I i les mesures van ser preses sempre en ambients exteriors. 
Concretament: 
 

 Avaluació del soroll diürn: es concretaren 11 punts de mesura, tots ells 
proposats pels tècnics municipals. Només un d’aquests punts corresponia a 
una via de transport (carretera N-260 en el barri de Sant Pere) mentre que els 
10 restants eren carrers i avingudes del nucli urbà de la Seu. Per a cada punt 
es feren dues mesures, una de matí (10:00 a 13:00 h) i una altra de tarda 
(17:30 h a 19:30 h). La campanya s’executà el 29 de juliol del 2003. 

 
 Avaluació del soroll nocturn: es concretaren 9 punts de mesura, tots ells 

suggerits pels tècnics municipals. La totalitat es trobaven localitzats dins del 
casc urbà i lligats a punts d’oci nocturn, llevat d’un punt de mesura a tocar 
d’una via de transport (carretera N-260 a la benzinera Repsol). Per a cadascun 
d’aquests punts es féu una sola mesura en el període horari comprès entre les 
01:45 h i les 03:30 h. Les mesures es realitzaren el 3 d’agost del 2003. 
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9.2.3. Resultats de l’avaluació del soroll diürn. 
 
Cal tenir present les següents consideracions abans de valorar els resultats. 
 

 Els valors obtinguts són LAeq,T però, en absència de components tonals i 
impulsius, es considera que aquest valor igual a Lar. 

 
 El punt 1 de mesura –ubicat a Castellciutat- no consta en el mapa de 

sensibilitat acústica proporcionat pels serveis tècnics municipals de medi 
ambient. Tot i així, i atès el gran volum de trànsit que hi circula i el seu promig 
de la velocitat mitjà-alt (80-100 km/h), s’ha considerat pels tècnics redactors 
com una zona de sensibilitat acústica alta. 

 
 El punt 11 de mesura (carretera N-260 alçada Barri de Sant Pere) no és 

competència municipal sinó estatal, ja que es localitza en una infrastructura de 
transport viari no municipal. Això no obstant, i com que fou sol·licitat per 
l’Ajuntament, es feren les mesures pertinents. A més, s’ha considerat aquest 
punt pels tècnics redactors com un punt de sensibilitat acústica baixa. 

 
 S’han promitjat els valors del matí i tarda malgrat no ser una operació 

tècnicament correcta pel caràcter logarítmic de les mesures. Això no obstant, i 
a fi de facilitar la comprensió de les dades, s’ha optat per a fer la mitja 
aritmètica d’ambdues dades, si bé amb coneixement de l’error inclòs.  

 
Valors límit per a horari diürn en ambient exterior 

segons la Llei 16/2002. Valors en dB(A). 

Zona de sensibilitat Valor límit 
d’immissió 

Valor 
d’atenció 

A, alta 60 65 
B, moderada 65 68 

C, baixa 70 75 
   Font: Llei 2/2002. 
 

Resultats de les mesures de soroll diürn (matí/tarda) el 29 de juliol del 2003. 
Punt de 
mostreig Codi Leq 

matí/tarda 
Promig 

matí/tarda
Valors 

d’atenció
Dife- 

-rència Observacions 

Pça. de l’Arbre 1 51/64’1 57’55 65 +7’45 A la tarda la formigonera i els 
paletes treballen a prop 

C/Circumval·lació 
x C/ de l’Orri 2 51’9/59’3 55’6 65 +9’4 

Existeix una pala mecànica 
treballant a uns 25 m a la 

tarda 
C/Llorenç Tomàs 

Costa, nº 8 3 64’8/61’9 63’35 65 +1’65 Cap 

Avda. Salòria, nº 
59 4 71’5/68’4 69’95 75 +5’05 

Al matí, hi ha el soroll de fons 
d’una excavadora i piquen 

amb un martell 
Pg. del Parc x  

C/Germandat de 
St. Sebastià 

5 60/60 60 65 +5 Cap 

Avda. Pau Clarís 
x C/ dels 3 Ponts 6 66’7/67’4 67’05 75 +7’95 Cap 

Pg. Joan Brudieu 
x C/ Lluís 
Sabater 

7 69’3/67’9 68’6 65 -3’6 
Hi ha una taladradora a l’altre 

cantó del Passeig, al matí 
tota l’estona i a la tarda 



 
Ajuntament de la Seu 

d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 235

Punt de 
mostreig Codi Leq 

matí/tarda 
Promig 

matí/tarda
Valors 

d’atenció
Dife- 

-rència Observacions 

interrompudament 

Carrer Major x 
Pça. Espanya 8 72’2/65’3 68’75 65 -3’75 

Dia de mercat, hi ha moltes 
persones al voltant del punt 

de mesura 
Avda. Guillem 
Graell, nº 23 9 69’6/67’2 68’4 75 +6’6 Cap 

Avda. Camí Ral 
de Cerdanya 10 64’8/62’8 63’8 65 +1’2 Cap 

Barri de Sant 
Pere 11 59’9/58’1 59 75 +16 Cap 

 Font: Elaboració pròpia. 
 

Resultats de les mesures de soroll diürn a la Seu (matí/tarda) 
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   Font: Elaboració pròpia. 
 

Resultats de les mesures promitjades de soroll diürn  
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   Font: Elaboració pròpia. 

Resultats de les mesures de soroll diürn (matí/tarda) a la Seu. 
Punt de mostreig Codi L90 L50  L10 

Pça. de l’Arbre 1 45’1/58 57/59’9 62’1/68 
C/Circumval·lació x C/ de l’Orri 2 48’6/50 51’8/52 59’8/58’9 
C/Llorenç Tomàs Costa, núm. 8 3 49’5/46’4 53’7/52’5 66’4/65’3 

Av. Salòria, núm. 59 4 63’4/56’2 66’9/63’6 74’2/72’6 
Pg. del Parc x  C/Germandat de St. Sebastià 5 49’3/47’1 54’6/53’4 62’6/60’6 

Av. Pau Clarís x C/ dels 3 Ponts 6 57’6/54’4 63’5/62’6 70’6/71’2 
Pg. Joan Brudieu x C/ Lluís Sabater 7 65’4/58’6 68’7/64’1 71’5/70’3 

Carrer Major x Pça. Espanya 8 66’9/57’2 70’3/62’5 74’7/68’5 
Av. Guillem Graell, núm. 23 9 55’3/52’8 62’1/61’9 72’1/71’3 
Av. Camí Ral de Cerdanya 10 56/45’4 60’1/53’1 69/67’2 

Barri de Sant Pere 11 48’7/46’9 56’1/54’9 61’6/61’5 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
 
9.2.4. Conclusions de les mesures de soroll diürn. 
 
Quant a les mesures promitjades: 

 
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. Tanmateix, hom no pot deixar de banda la 
influència que ha tingut el soroll generat per una taladradora en el punt 7 ni que 
les mesures en el punt 8 s’han fet en un dia de mercat.   
 

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 a aquests punts de la Seu en el moment de realitzar el mostreig. 
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Amb tot, els punts 3, 5, 7, 8, 10 són els que superen aquests valors, més 
restrictius que els aplicables dins del període de dos anys per a ajustament a la 
normativa. 
 

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). Al primer, el valor promig es troba a 
tan sols 0’05 dBA del valor límit d’immissió, si bé la mesura del matí sí que el 
supera en 1’5 dBA. El punt de l’avinguda de Guillem Graell no assoleix el valor 
límit per 1’6 dBA, tot i que la mesura del matí només es troba 0’4 dBA per sota 
d’aquest valor de referència. 

 
Quant a mesures matí/tarda: 

 
1. La major diferència entre els resultats del matí i els de la tarda es dóna als 

punts 1 (plaça de l’Arbre), 2 (carrer Circumval·lació cantonada carrer de l’Orri) i 
8 (carrer Major cantonada Plaça d’Espanya) amb 13’1, 7’4 i 13’1 dBA de 
diferència respectivament. En els dos primers casos els valors del matí són 
més baixos que els de la tarda atès que una formigonera i una retroexcavadora 
respectivament treballaren a la tarda. En el tercer punt el nivell acústic de la 
tarda era molt més baix que el del matí atès que l’activitat del mercat ambulant 
ja havia finalitzat.  

 
2. En 8 punts de mesura els valors del matí són més elevats o iguals que els de la 

tarda. En canvi, en els punts 1 (Plaça de l’arbre), 2 (carrer Circumval·lació 
cantonada carrer de l’Orri) i 6 (Av. Pau Clarís), els valors de la tarda són més 
alts que els del matí. Es pot concloure, doncs, que el municipi és més sorollós 
al matí que a la tarda. 

 
3. Les dues mesures de nivell sonor més elevat s’han produït al matí al carrer 

Major i a l’Avinguda Salòria amb 72’2 i 71’5 decibels respectivament. 
 

4. Les dues mesures més baixes de soroll s’han produït al matí a la Plaça de 
l’Arbre (Castellciutat) i al carrer Circumval·lació, amb 51 i 51’9 decibels 
respectivament. 

 
5. Hi ha 4 mesures (28’5% respecte el total) corresponents a dos punts de mesura 

que superen els valors d’atenció (65 dBA) estipulats per la legislació vigent per 
a una zona de sensibilitat acústica alta. Aquestes 4 mesures són les dels punts 
7 (Passeig Joan Brudieu) i 8 (Carrer Major cantonada Plaça Espanya). Cal 
recordar un altre cop la influència que ha tingut el soroll generat per una 
taladradora en el punt 7, així com que les mesures en el punt 8 s’han fet en un 
dia de mercat.   

 
6. Existeix un total d’11 mesures (un 78’5% del total) corresponents a 6 punts de 

mesura que superen o igualen els valors límits d’immissió (60 dBA) establerts 
per la Llei per a una zona de sensibilitat acústica alta. Els únics punts que estan 
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per sota són el núm. 2 (carrer Circumval·lació cantonada carrer de l’Orri) i la 
mesura del matí del punt 1 (Plaça de l’arbre). 

 
7. Cap de les mesures supera valor d’atenció (75 dBA) que estableix la Llei per a 

una zona de sensibilitat acústica baixa. Sols hi ha una mesura (12’5% del total) 
que supera el valor límit d’immissió per a una zona de sensibilitat acústica 
baixa. Aquesta mesura s’efectuà al matí en el punt 4 (Av. Salòria), superant en 
1’5 decibels aquest valor límit. 

 
Pel que fa a les mesures de soroll de fons L90 i màxims de soroll L10, les conclusions 
són: 
 

1. Un total de 9 mesures (40’9% del total) d’L10 superen els 70 decibels amb un 
màxim de 74’7 al carrer Major (punt 8).  

 
2. El valor més baix d’L10 és al carrer Circumval·lació cantonada amb carrer de 

l’Orri (punt 2), fet que el converteix –juntament amb altres mesures- en el punt 
amb un nivell sonor més baix de tota la ciutat.  

 
3. La mesura més baixa de L90 ha estat a la Plaça de l’Arbre de Castellciutat 

(punt 1), amb un valor de 45’1 dBA.  
 

4. Les mesures més altes de L90 s’han concentrat al matí en tres punts diferents; 
el núm. 4 (Avinguda Salòria), el núm. 7 (Passeig Joan Brudieu) i el núm. 8 
(Carrer Major), essent els únics casos en què el soroll de fons ha superat els 
60 decibels. Fins i tot, han superat els 65 en els dos darrers punts de mesura. 

 
 
9.2.5. Resultats de la mesura de soroll nocturn. 
 
Tot seguit es mostren les dades obtingudes durant l’avaluació dels nivells de soroll 
nocturn. Com s’ha esmentat anteriorment, els valors límit i d’atenció són 
significativament més restrictius. 
 
 

Valors límit per a horari nocturn segons la Llei 16/2002. Valors en dB(A) 

Zona de sensibilitat Valor límit 
d’immissió 

Valor 
d’atenció 

A, alta 50 60 

B, moderada 55 63 

C, baixa 60 70 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Resultats de les mesures de soroll nocturn el 3 d’agost del 2003 

Punt de mostreig Codi Leq Valor 
d’atenció Diferència 

Comtat d’Urgell 1 67’8 60 -7’8 
C/ Llorenç Tomàs i Costa, núm. 35 2 63’2 60 -3’2 

C/ Josep Zulueta, núm. 14 3 60’0 60 0 
C/ Josep Zulueta, núm. 6 4 66’7 63 -3’7 

Pati del Palau 5 62’9 60 -2’9 
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Plaça del Carme, 9 6 65’5 60 -5’5 
C/ Portal d’Andorra 7 65’8 63 -2’8 
Av. Guillem Graell 8 59’1 70 +10’9 

N-260 (Benzinera Repsol) 9 62’3 70 +7’7 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Resultats de les mesures de soroll nocturn el 3 d’agost del 2003 

Punt de mostreig Codi L90 L50 L10 

Comtat d’Urgell 1 61’1 65’7 70’8 

C/ Llorenç Tomàs i Costa, núm. 35 2 52’9 59’0 65’7 

C/ Josep Zulueta, núm. 14 3 50’2 55’4 63’5 

C/ Josep Zulueta, núm. 6 4 60’0 63’7 69’0 

Pati del Palau 5 58’6 61’4 65’0 

Plaça del Carme, 9 6 60’7 63’2 66’9 

C/ Portal d’Andorra 7 47’9 55’3 69’7 

Av. Guillem Graell 8 53’5 58’9 61’1 

N-260 (Benzinera Repsol) 9 43’9 54’5 66’2 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Resultats de les mesures promitjades de soroll nocturn 

45

50

55

60

65

70

75

1 2 3 5 6 4 7 8 9

zona de sensibilitat acústica alta zona de
sensibilitat

acústica

zona de
sensibilitat

acústica baixa

zona de sensibilitat
acústica alta

zona de sensibilitat
acústica moderada

zona de sensibilitat
acústica baixa 

valors límit d´inmissió
zona alta

valors d´atenció zona
alta

valors limit d´inmissió
zona moderada

valors d´atenció zona
 Font: Elaboració pròpia. 
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9.2.6. Conclusions de la mesura de soroll nocturn. 
 
Un cop vistes 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 (punts 1, 4, 6 i 7) i els punts de mesura amb valors majors als 60 
decibels (punts 2, 3, 5 i 9). Així, només hi ha un punt de mesura amb valor 
inferior als 60 decibels (punt 8 a l’avinguda 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. 

 
4. 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 (punts de mesura 1,2,3,5 i 
6). 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. 

 
5. Tots els punts de mesura superen amb escreix els valors límits d’immissió (50 

dBA) establerts per la Llei per a una zona de sensibilitat acústica alta (punts de 
mesura 1,2,3,5 i 6). El punt que el supera més és el núm. 1 (carrer comtat 
d’Urgell) amb 17,8 decibels més i el que menys és el núm. 3 (carrer Josep 
Zulueta), amb 10 decibels més. Val a dir, però, que novament es dóna aquí la 
situació ja esmentada de les activitats existents abans de l’entrada en vigor de 
la Llei.  

 
6. Tots els punts de mesura superen o igualen els valors d’atenció estipulats per 

la legislació vigent (63 dBA) per a una zona de sensibilitat acústica moderada 
(punts de mesura 4 i 7). El punt que el supera més és el núm. 4 (carrer Josep 
Zulueta, núm. 6) amb 3,7 decibels per sobre del valor. 

 
7. Tots els punts de mesura superen amb molt els valors límits d’immissió (55 

dBA) establerts per la Llei per a una zona de sensibilitat acústica moderada 
(punts de mesura 4 i 7).  

 
8. Cap punt de mesura s’acosta als valors d’atenció (70 dBA) fixats per la 

legislació vigent per a una zona de sensibilitat acústica baixa (punts de mesura 
8 i 9). Ambdós punts disten més de 7 decibels per sota del màxim permès. 

 
9. 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 
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sobre, mentre que el punt 8 (Av. Guillem Graell) està únicament 0’9 decibels 
per sota. 

 
10. El valor de L10 (nivell sonor punta) més alt correspon al carrer del Comtat 

d’Urgell, amb 70,8 decibels (un valor sens dubte molt alt per a l’horari nocturn). 
Això no obstant, cal remarcar que tots els valors mesurats superen els 60 
decibels i que 7 de nou (un 77,7% del total), superen els 65 decibels. El valor 
més baix correspon al punt 8 de l’avinguda Guillem Graell, amb 61,1 decibels. 

 
11. Els valors de L90 (nivell sonor de fons) són molt més diversos i variats que els 

anteriors. El punt de mesura amb un valor més alt segueix sent el punt 1 del 
carrer Comtat d’Urgell, amb 61,1 decibels. El segueixen de ben a prop el punt 4 
(Carrer Josep Zulueta, 6) i el punt 6 (Plaça del Carme, 9) amb 60,0 i 60,7 dBA 
respectivament. D’altra banda  el valor més baix de L90 és al punt 9 (Benzinera 
Repsol, a la N-260) amb sols 43,9 decibels, seguit dels 47,9 decibels del punt 7 
(Portal d’Andorra). 
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10. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES SOBRE 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT. 
 
10.1. CARACTERITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL 
MUNICIPI. 
 
10.1.1. Població activa treballant a cada sector d’activitat. 
 
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%. Les dues figures que es mostren tot seguit posen 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. 
 

Població ocupada per sectors a la Seu (1996) 

2,856 16,588

12,615
67,941

agricultura indústria construcció serveis
 

Població ocupada per sectors a la Seu (1991)

4% 16%

13%
67%

agricultura indústria construcció serveis
 

Font: IDESCAT 
 
 

Si es comparen les dades de la població ocupada de la Seu amb les generals del país, 
s’evidencia que: a) el pes del sector agroramader és molt semblant al del promig 
català, b) el pes del sector terciari i de la construcció és 10 punts i 5 punts 
respectivament superior al promig nacional i c) en canvi, el pes industrial és molt 
inferior  (la meitat)  al promig català, amb una ocupació 16 punts inferior. Des 
d’aquesta perspectiva hom pot concloure, per tant:  
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 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. 

 

Població ocupada per sectors a Catalunya

3%

32%

7%
58%

agricultura indústria construcció serveis
 

Font: IDESCAT 
 
 
10.1.2. Tipologia de les activitats econòmiques i grau de diversificació 
de l’economia local. 
 
La classificació de les activitats econòmiques es pot realitzar en funció de dues 
classificacions de tipus administratiu.: 
 

 I.A.E: l’antic Impost d’Activitats Econòmiques, que té una finalitat de gestió, 
constitueix un bon punt de partida per a referenciar geogràficament les 
activitats econòmiques. 

 
 C.C.A.E.-93: la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, que no és més 

que una adaptació de l’homòloga espanyola per a fer complir el Reglament del 
Consell de la Comunitat Europea 3037/1990, on s’estableix una nomenclatura 
estadística d’activitats econòmiques obligatòria a tota la UE. 

 
Cal tenir ben present que l’agricultura, la silvicultura i la pesca no estaven subjectes a 
l’antic IAE i, consegüentment, no és possible oferir dades a partir d’aquest impost, sinó 
a través del Cens Agrari. 
 
Semblantment amb el que passa amb la població ocupada, si es realitza l’anàlisi de les 
dades per establiments hom pot concloure que: 
 

 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%).   
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 A nivell general de Catalunya, però, la indústria representa el doble 

d’establiments (10’3%), la construcció està 4 punts per sota (12’2%), els 
professionals i artistes dos punts per damunt (14’9%), els serveis llevat comerç 
detall resten dos punts per sota (42%) i el comerç al detall també resta dos 
punts per sota. 

 
 

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 
Font: IDESCAT 
* Nota: serveis llevat comerç detall representa el 44’67% i el comerç al detall el 22% que sumats 
representen el 66’67% del global del serveis 

 
 

 Dins dels establiments industrials, els més abundants són, amb un 
percentatge equiparable, l’edició i mobles, els productes alimentaris i la 
transformació de metalls que agrupen en conjunt el 74% d’aquest tipus 
d’establiments. Si es comparen les dades amb les promitjades per Catalunya 
destaca que el percentatge d’empreses d’energia i aigua a la Seu és el triple 
que les del país (1’9%), que les de productes alimentaris són gairebé també el 
triple que el promig català (7’9%), que les del tèxtil i la confecció són la meitat 
del promig català (18’9%) i que les de metall són 10 punts inferior al promig 
(34%). 
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Establiments d'empreses industrials

8%

3%

28%24%

7%

27% 3%

Energia i aigua Química i metall Transf . metalls
Productes alimentaris Tèxt il i confecció Edicció i mobles
Indústria NCAA

Establiments d'empreses de comerç 
al detall

32%

24%
15%

4%

5%

4%

16%

Productes alimentaris Roba i calçat Art icles per la llar
Llibres i periòdics Productes químics M aterial transport
Comerç NCAA

 
Font: IDESCAT 

 
 Quant a les empreses de comerç al detall, no hi ha diferències significatives 

amb les dades catalanes que són, pràcticament, un calc de les de la Seu. Tan 
sols els establiments de roba i calçat representen una variació substancial 
respecte el cas català per tal com està 6 punts per sobre del promig nacional. 
Els productes alimentaris (32’8%), la roba i calçat (25’6%) i els articles per a la 
llar (15’6%) representen el 74% dels establiments de comerç al detall, dada 
molt similar a la del conjunt del país. 

 
Establiments d'empreses de comerç 

no detall

16%

19%

28%

7%

4%
4%

22%

Comerç engròs Hostaleria Transp. I comunic.
M ediació f inancera Serveis empresa Serveis personals
Immob. i alt res

Professionals i artistes
6%

19%

42%

2%
3%

27%

1%

Agric. i ramaderia Indústria Construcció
Comerç i turisme Serveis a empreses Serveis personals
Art istes

 
Font: IDESCAT 

 
 Dins dels altres establiments de serveis, els de comerç no detall, els serveis 

personals, l’hostaleria, els establiments de transport i comunicacions i els de 
comerç a l’engròs estan homogèniament repartits i sumen un total del 85%  
d’aquest sector. Si es compara amb les dades de Catalunya, es mostra que 
són força similars, llevat de l’hostaleria, que a la Seu és quatre punts superior, 
els serveis a l’empresa que és 5 punts inferior (la meitat) i que el sector 
immobiliari representa 3 punts inferior al promig català. 

 
 Pel que fa al col·lectiu de professionals i artistes, gairebé la meitat (42%) el 

constitueixen els serveis personals. Els serveis a empreses representen el 27% 
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i la construcció el 19%. Cal tenir en compte que, a més dels establiments de la 
construcció, que inclouen el 16% a la Seu, cal comptar també amb els 
professionals dedicats a la construcció per tal d’inferir-ne una idea global i més 
ajustada a la realitat. 

 

Empreses per règim jurídic

59%

4%

23%

3%

1%

10%

Persona física

S.A.

S.L.

Comunitat béns

Soc.Coop.

Altres

 

En referència al règim 
jurídic de les 
empreses, en la 
majoria de casos (59%) 
és de la persona física, 
un 23% són societats 
limitades i un 10% 
pertany a la categoria 
Altres. Les societats 
anònimes són només 
el 4% i les societats 
cooperatives són molt 
escasses en tant que 
només representen el 
1% del total. 

 
10.1.3. Indústries i polígons al municipi. 
 
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. 
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 248

Amb aquestes dades és possible conèixer, doncs, la densitat industrial del municipi, 
que a la seva vegada es troba vinculada amb el grau d’adequació dels polígons 
industrials. 
 
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. 
 
Finalment, quant a la seva ubicació en polígons, actualment a la Seu n’hi ha dos en 
funcionament i un tercer en fase de tramitació. Les principals característiques 
d’aquests polígons es mostren a la taula següent: 
 

Nom Superfície Ubicació  Nivell actual 
d’ocupació Estat 

Pol. Ind. de la Seu 135.300 m2 Ctra. N-260 75% En actiu 

Pol. Ind. de Lleteries 23.200 m2 Av. de la Valira 95% En actiu 

P.I. L’Allau de la Navarre 175.750 m2 Ctra. N-260 --- Aprovació inicial 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels serveis tècnics de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell (2006). 
 
Tal i com mostren les dades, la superfície municipal destinada a ús industrial es troba 
molt propera al seu màxim. La demanda d’aquest tipus de sòl ha fet que un promotor 
executi les obres d’ampliació del polígon industrial de la Seu cap a l’altra banda de la 
carretera N-260, en el sector anomenat “Allau de la Navarre”. No es tracta tant d’un 
nou polígon com de l’ampliació de l’existent a dia d’avui. Es troba encara en fase de 
tramitació a l’Ajuntament i la seva superfície permetrà duplicar la total oferta fins ara a 
la Seu.  
 
 
10.1.4. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes. 
 
A partir de les dades del cens agrari disponibles (any 1999) és possible conèixer la 
realitat d’aquest sector a la Seu. 
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Percentatge de territori segons règim de tinença 
(1999)

69%

31%

Propietat Arrendament
 

Actualment la parceria ha 
desaparegut de la Seu com a 
règim de tinença. La propietat 
representa el 69% del territori, 
mentre que el 31% és 
d’arrendament. Les hectàrees 
treballades com a propietat i 
arrendades han crescut en el 
decurs dels darrers anys, al 
contrari del que ha succeït amb 
les que es destinaven a parcers.

Font: IDESCAT. 
Distribució de la superfície  

agrícola per usos 

14%

6% 10%

70%

 Terres llaurades  Pastures permanents

 Terrenys forestal Altres

Font: IDESCAT. 

Actualment la major part de superfície agrària es 
destina a pastures (70%). Les terres forestals 
representen el 14% i les terres llaurades el 10%. 
 
És a dir, que la relació de pastures amb 
conreus és de 7:1. Per altra banda, els conreus 
sense pastures es distribueixen de la següent 
forma:  
 

 Farratges: 65 ha 
 Cereal de gra: 39 ha  
 Fruiters: 14 ha 
 Guarets: 4 ha 
 Plantes aromàtiques, medicinals o 

espècies: 2 ha 
 Hortalisses: 1 ha  

 
La següent figura mostra la distribució percentual d’aquestes superfícies. 
 

Tipus de conreus a la Seu 
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Font: IDESCAT. 
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D’aquí es desprèn que hi ha el triple d’explotacions de regadiu que de secà a la 
Seu però en canvi, a nivell d’hectàrees conreades, és gairebé el 50% per a cadascun 
d’ells. Concretament el secà ocupa el 48% i el regadiu el 52% del total conreat. 
Aquestes dades mostren clarament que la superfície mitjana d’una explotació de 
secà és molt superior a una de regadiu. 
 
Per tipus, els conreus herbacis de gra i farratgers representen el 89% de les 
hectàrees conreades respecte el 11% dels fruiters que, a nivell d’explotacions, 
representen el 22’2%. 
 
Les següents figures permeten visualitzar clarament aquesta situació. 
 
 

Tipus d’aprofitament de les terres conreades a la Seu 
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Font: IDESCAT. 
 
 

Per altra banda, la importància de les pastures permanents es mostra a la figura 
següent 
 
 

Tipus d’aprofitament de les pastures 
permanents 
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Font: IDESCAT. 

El percentatge d’explotacions de pastures 
de regadiu (65%) és molt superior al de secà 
(19%), però en nombre d’hectàrees 
conreades no ho és tant, ja que les de 
regadiu representen el 39% enfront del 21% 
de les de secà. 
  
Es pastura tant sobre prat de dall natural 
com amb espècies farratgeres que es poden 
explotar tant “en verd” com “en sec”. 
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En un altre àmbit, les explotacions forestals del terme municipal de la Seu registren 
l’aprofitament de fusta i llenya a raó d’uns 154 m3 i 185 Tm respectivament durant el 
període 1993-2003. L’explotació no comercial té una repercussió molt major en 
nombre d’explotacions i major en nombre d’hectàrees.  
 
Pel que fa al tipus d’arbres explotats, els més comuns són la carrasca (Quercus ilex 
rotundifolia), el roure (Quercus sp), el pi roig (Pinus sylvestris), el vern (Alnus 
glutinosa) i el pollancre (Populus sp).  Quant a les explotacions i al nombre d’hectàrees 
explotades, els boscos mixtos són els dominants. Les frondoses dominen sobre les 
coníferes en el nombre d’explotacions però la dominància és inversa pel que fa a les 
hectàrees tallades. 
 
 
 
 

Tipus d’aprofitament dels terrenys forestals 
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Font: IDESCAT. 
 
 
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. 
 
 

Nombre d’explotacions per sector ramader Quant a nombre d’explotacions, el sector 
boví és el que en presenta més: 23 
explotacions d’un màxim de 54 que tingué el 
1982. El nombre d’explotacions s’ha reduït a la 
meitat des d’aleshores i el nombre de caps s’ha 
incrementat un 25%, cosa que significa que 
s’ha produït una concentració de caps de 
vacum en menys explotacions per a millorar-
ne la rendibilitat.  
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Per sota, les segueixen a les explotacions 
bovines  les d’aviram (18 exp.), les de conilles 
mares (11) i d’equins (6). Tot i que només hi ha 
tres explotacions d’ovins, disposen 
conjuntament de 324 caps. 

Font: IDESCAT 
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de carn

67%

33%

Vaques de llet Vaques de carn

 

Font: IDESCAT 
 
Les dades mostren que hi ha aproximadament el doble de caps de vacum de llet 
que caps de vacum de carn. En nombre d’explotacions en canvi és el mateix. Per 
altra banda, el nombre promig de caps de carn per explotació i el de vacum de llet 
és pràcticament idèntic: 64 i 65 caps per explotació respectivament. Això sí, els 
resultats poden ser additius si s’escau que una explotació tingui ambdós tipus de 
bestiar. 
 
 

10.1.5. Ocupació per sectors. 
 
Des de la perspectiva de l’ocupació per sectors, en valors relatius, les branques 
d’activitat que han tingut un increment major d’ocupats són els serveis immobiliaris i 
a empreses i l’administració pública. Contràriament, cal esmentar la davallada de la 
branca d’ocupats domèstics, d’agricultura i ramaderia, pesca i comerç i reparació. 
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Ocupats per branques d’activitat. Població de 16 anys i més. Recomptes CCAE-93 
1996 1991 % del total variació 91-96 

Agricultura i ramaderia 112 170 4,07% -34,12% 
Pesca 3 4 0,10% -25,00% 

Indústries extractives 16 15 0,36% 6,67% 
Ind. manufactureres 612 594 14,21% 3,03% 

Electricitat, gas i aigua 40 47 1,12% -14,89% 
Construcció 508 525 12,56% -3,24% 

Comerç i reparació 747 980 23,44% -23,78% 
Hostaleria 325 316 7,56% 2,85% 

Transp. i comunicacions 341 316 7,56% 7,91% 
Mediació financera 138 159 3,80% -13,21% 

Immob. llogers i serveis empr. 277 166 3,97% 66,87% 
Adm. pública, defensa i SS 326 263 6,29% 23,95% 

Educació 253 250 5,98% 1,20% 
Sanitat i serveis socials 191 174 4,16% 9,77% 

Altres serveis 115 127 3,04% -9,45% 
Personal domèstic 19 75 1,79% -74,67% 

Organismes extraterrit. 4 0 0,00% - 
TOTAL  4.027 4.181 100,00% -3,68% 

Font: IDESCAT 
 
 
10.2. APORTACIÓ DE RIQUESA A LA SEU PER SECTORS. 
 

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: 
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17,87

15,68

12
,1

1
12

,7
6

68,56

68,06

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19
96

19
91

Agricultura Indústria Construcció Serveis

 
Font: IDESCAT 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 254

 
D’aquí es desprèn clarament que el sector serveis és el que aporta pràcticament un 
70% de la riquesa del municipi. 
 
 
10.2.1. Superfície destinada a establiments industrials, comercials i de 
serveis. 
 
Una altre indicador significatiu de l’activitat econòmica ve donat per la superfície que 
ocupa cada sector. No s’ha d’entendre que hi hagi una relació lineal entre la superfície 
i la importància, és a dir, que més superfície no vol dir necessàriament una més gran 
significació. 
 
S’ha d’entendre aquest indicador, doncs, com un element qualitatiu addicional dins de 
la present anàlisi destinat a completar la visió dels sectors econòmics al municipi. 
 

Superfície dels establiments d'empreses 
(2001)
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Superfície dels establiments 
d'empreses (1995)
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La superfície dels establiments per 
sectors econòmics està destinada en la 
seva major part als serveis (que no 
inclouen el comerç al detall) amb un 
73% del total (any 2001). La indústria 
representa el 18% i el comerç al detall 
el 9%.  
 
L’any 1995 el repartiment de superfície 
era força similar al del 2001, amb 
lleugeres variacions car la indústria.  
 
Així, el 1995 tenia un 2% més del per-
centatge de superfície que aleshores 
no tenien els serveis 
 
Es pot afirmar, per tant, que l’ús de la 
superfície per als serveis, indústria i 
comerç al detall ha romàs pràcticament 
inalterat entre 1995 i 2001. 

Font: IDESCAT 
 
Des d’un punt de vista quantitatiu, l’evolució de les dites superfícies es mostra a la 
següent taula, amb l’anàlisi posterior que se’n desprén. 
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Superfície dels establiments d'empreses (en m2) 

Any Indústria Comerç al detall Serveis, llevat  
comerç al detall Total 

2001 27.638 14.314 114.522 156.474 
2000 29.500 14.335 111.034 154.869 
1999 28.968 12.302 109.773 151.043 
1998 28.192 12.455 111.498 152.145 
1997 26.377 11.504 104.936 142.817 
1996 26.333 10.767 103.947 141.047 
1995 26.808 11.594 95.519 133.921 

Font: IDESCAT 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

La superfície total d’esta-
bliments comercials i indus-
trials s’ha incrementat un 
16’8% en el decurs del 
període 1995-2001, a raó 
d’una variació anual 
promitjada d’un 2’8%. 
 
Paral·lelament, la superfície 
mitjana dels establiments 
comercials i industrials també 
s’ha incrementat signifi-
cativament, assolint els 185 m2 
de promig. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

La superfície total dels 
establiments industrials ha 
crescut molt lleugerament 
entre 1995-2001, només un 
3’1%.  
 
Això no obstant, sí que ha 
crescut de forma notable la 
superfície per establiment, 
que gairebé s’ha doblat en 
aquest mateix període. 
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Superf. d'establiments de comerç de detall
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 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

La superfície total d’esta-
bliments de comerç de detall 
ha crescut notablement, per 
sobre del promig general 
total, concretament entre 
1995 i el 2001 ha crescut un 
23’4%. 
 
La superfície mitjana dels 
establiments de comerç de 
detall també ha crescut força 
en valor relatiu, concretament 
un 26’6%. 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

La superfície total d’esta-
bliments de serveis (excepte 
els de comerç al detall) ha 
crescut un 19’9% en el 
període 1995-2001. 
 
La superfície mitjana ha 
crescut inicialment i decres-
cut posteriorment en el 
mateix període, però en el 
seu conjunt ha crescut vora 
un 10%. 
 
 

 
 
10.3. TENDÈNCIES OBSERVADES PELS SECTORS DE LA INDÚSTRIA, 
CONSTRUCCIÓ I SERVEIS. 
 
En tant que els sectors secundari, terciari i de la construcció representen més del 96% 
de la riquesa generada al municipi, tal i com s’ha mostrat a l’apartat anterior 
(l’agricultura serà tractada a part atès el seu escàs volum), és important estudiar amb 
més detall la seva evolució en el temps amb l’objectiu de poder valorar la seva 
dinàmica interna (creixement, disminució o estancament). 
 

Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat a la Seu ( segons IAE) 

Any Indústria Construcció Comerç al detall Serveis, llevat  
comerç detall 

Professionals  
i artistes Total

2001 59 208 255 536 143 1.201
2000 62 191 262 532 144 1.191
1999 62 175 249 511 153 1.150
1998 59 167 250 507 148 1.131
1997 58 162 246 484 141 1.091
1996 59 153 244 488 146 1.090
1995 61 152 258 484 127 1.082
1994 57 144 255 478 114 1.048

Font: IDESCAT 
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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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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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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. 
 
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: 
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10.4. TENDÈNCIES OBSERVADES PEL SECTOR AGRORAMADER. 
 
Tot i la seva escassa aportació econòmica a la Seu, també és important valorar les 
tendències experimentades pel sector primari al municipi durant els darrers anys. To 
seguit es mostren les conclusions principals a que es pot arribar a partir de les dades 
disponibles. 
 
La superfície agrària total s’ha incrementat un 68’8% en el període 1982-1999, però 
l’impuls principal ha tingut lloc el darrer decenni.  
 
Les terres llaurades han passat de les 53 Ha a les 124 Ha durant el mateix període. 
Això representa un increment del 134% en aquest període. Semblantment, les 
pastures permanents han passat de les 448 ha a les 914 Ha, un increment del 104%.  
El terreny forestal s’ha incrementat també un 127’5% i el que s’ha reduït dràsticament 
és altres. 
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Evolució de la superfície destinada a usos agrícoles 
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Font: IDESCAT 
 
A la Seu el nombre d’explotacions s’ha reduït a la meitat en el període 1982-1999 
però, s’ha incrementat el nombre d’hectàrees explotades, cosa que evidencia la 
tendència a la concentració parcel·lària que ha tingut lloc en el decurs dels darrers 
anys. 
 
Les explotacions de propietat han reduït lleugerament el seu nombre, però han doblat 
gairebé la quantitat d’hectàrees conreades. Les explotacions d’arrendament també 
han reduït lleugerament el nombre d’explotacions en els darrers anys però, en canvi, 
han incrementat 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, 
ara com ara, de propietat. Amb la meitat d’hectàrees hi ha l’arrendament. 
 

Distribució de la superfície total per règim de tinença 
 Tots els règims Propietat Arrendament Parceria 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 
1999 46 1.291 40 891 19 400 0 0 
1989 60 816 47 467 26 297 6 52 
1982 94 764 88 705 14 49 1 10 

         Font: IDESCAT 
 
Els conreus farratgers s’han vist potenciats per l’activitat ramadera de la zona, 
sobretot per la profusió de vaques de llet (bàsicament la raça frisona) i han doblat la 
superfície conreada. Darrerament s’observa també un increment elevat de la 
superfície conreada de blat de moro en detriment de la superfície mixta de sembra de 
prat de dall amb fruiters. 
 
A més, cal tenir ben present que la superfície de farratges de secà ha disminuït 
notablement (de 32 a 19 ha)  però, en canvi, s’ha produït un increment molt significatiu 
de la superfície de farratges regadiu (de 2 a 46 ha). La influència del sector ramader és 
clau per entendre aquesta evolució. Finalment, quant als cereals de gra, han doblat la 
superfície conreada, pràcticament tota de secà (37 de les 39 ha), amb molt més blat 
que ordi. 
Paral·lelament, quant a la ramaderia, el nombre de caps bovins s’ha incrementat un 
25% en els darrers anys, si bé distribuïts en la meitat d’explotacions, cosa que indica 
una concentració i densificació dels caps bovins per explotació. 
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Evolució del nombre de caps de bestiar 

Caps Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles 
mare Equins 

1999 2.035 324 13 6 60.346 51 42 
1989 2.094 0 0 534 498 182 2 
1982 1.625 20 0 138 576 405 1 

% variació 82-99 25,2 1.520,0 - -95,7 10.376,7 -87,4 4.100,0 
 Font: IDESCAT 

 
El nombre de caps ovins ha crescut significativament (1.520%)  en els darrers anys 
passant de la inexistència als tres centenars i d’una explotació a tres. Anecdòticament, 
ho ha fet el cabrum també, passant de la inexistència a una desena i escaig de caps. 
 
Per altra banda, ha crescut molt el sector de l’aviram, passant de cinc centenars a 
seixanta mil caps (increment del 10.367%), tot i que reduint-se el nombre 
d’explotacions a menys de la meitat. 
 

Evolució del nombre d’explotacions ramaderes 

Explotacions Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles 
mare Equins 

1999 23 3 3 2 18 11 6 
1989 46 0 0 14 37 36 1 
1982 54 1 0 3 48 54 1 

% variació 82-99 -57,4 200 - -33,3 -62,5 -79,6 500,0 
Font: IDESCAT 

 
Es detecta també un impuls notable en el sector equí, que ha passat dels dos caps als 
42 (increment 4.100%), fruit de la implantació d’hípiques en el terme municipal que han 
fet incrementar l’única explotació del 1982 a les 6 que hi havia el 1999. 
 
En sentit contrari, s’ha produït un declivi espectacular (-95’7%) del sector porcí, que 
ha passat dels cinc centenars (534 caps al 1989) a la pràctica desaparició (6 caps el 
1999). Actualment només hi ha dues explotacions que aglutinen només un total de 6 
porcs. 
 
El nombre de conilles mares s’ha reduït un –87’9% en paral·lel a una reducció similar 
del nombre d’explotacions. 
 
 
10.5. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS I RISCOS ASSOCIATS. 
 
Arribats a aquest punt es realitza l’anàlisi corresponent a la incidència ambiental 
associada a les activitats existents actualment al municipi. Aquesta incidència es 
desglossa tot seguit en funció dels diversos vectors ambientals principals. 
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10.5.1. Incidència per la contaminació atmosfèrica. 
 
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. El dia 8 de març del 
2001, els tècnics d’aquest servei feren una inspecció a la SCL. Cadí. L’informe 
resultant el trameteren a l’Ajuntament el 9 de maig del 2001. Tot seguit se’n 
resumeixen les informacions allà incloses. 
 
1. Classificació de l’Activitat segons el decret 322/87: l’activitat es troba classificada 
dins del grup C del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de 
l’Atmosfera i en l’annex II.2 segons la Llei 3/98 de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental 

 
2. Descripció dels focus emissors: 

 
Focus  Alçada (m) Diàmetre (m) Combustible 

emprat 
Caldera Geval 30 260x170 Fuel-oil 

Caldera Súria 25 200x130 Fuel-oil 

      Nota: la caldera Súria només funciona en cas d’avaria de la Geval. 
 
3. Inspecció i Resultats: 
  
El dia 8 de març del 2001 es féu la inspecció dels gasos de combustió de la caldera 
Geval (no es féu de la Súria), concretament de CO, SO2, NOx i O2 segons la norma 
EPA CTM-030. 
                               

Mesura Unitats Resultat Valor límit* 
Percentatge d’O2 % 4 

Percentatge de CO2 % 12’9  

Concentració de NOx mg/Nm3 458 No legislat 
Concentració de SO2 mg/Nm3 2842 4200 
Concentració de CO Ppm 8 1445 

Nota: Mostreig efectuat el 8/3/01 de 12:20 a 13:30 per uns gasos 
a 197’3ºC i una xemeneia de diàmetre 260x170 cm 

(*El valor límit es basa en l’Annex IV del Decreto 833/1975 del 6 de febrer) 
 
4. Conclusions:  

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

Les campanyes de mesura dels nivells d’immissió del 1992 (estació mòbil de la 
XVPCA de la Generalitat de Catalunya) i del 2003-04 (realitzades per l’equip auditor) 
no troben  valors que superin els 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. 
 
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. 
 
Concretament es van analitzar un total d’11 elements contaminants: SO2, H2S, CO, 
NO2, O3, PM10, Pb, Cd, As, Ni i benzè. Les mesures van ser realitzades mitjançant 
una unitat mòbil d’immissions que va ser instal·lada al costat de l’alberg de la Valira i 
un captador manual de PM10 ubicat al terrat d’un edifici proper a la Societat 
Cooperativa Cadí. Aquesta darrera era la sospitosa de ser la causant de les queixes 
segons informació facilitada des dels mateixos serveis tècnics municipals. 
 
La següent taula resumeix els resultats obtinguts. 
 

Contaminant Valor màxim 
mesurat obtingut 

Valor màxim 
permès* 

% respecte al valor 
màxim permès* 

Diòxid de Sofre (SO2) 15 µg/m3 350 µg/m3 4% 

Sulfur d’hidrogen (H2S) 9,5 µg/m3 100 µg/m3 9,5% 

Monòxid de carboni (CO) 0,7 µg/m3 10 µg/m3 7% 

Diòxid de nitrogen (NO2) 13,7 µg/m3 50 µg/m3 27% 

Ozó (O3) 122,5 µg/m3 180 µg/m3 68% 

Partícules en suspensió (PM10)    

     - Alberg de la Valira 43 µg/m3 40 µg/m3 102% 

     - S. Coop. Cadí 23 µg/m3 40 µg/m3 57,5% 

Plom (Pb) 0,006 µg/m3 0,5 µg/m3 < 1,5% 

Cadmi (Cd) < 3 ng/m3 5 ng/m3 < 60% 

Arsènic (As) < 1 ng/m3 6 ng/m3 < 17% 

Níquel (Ni) 12 ng/m3 20 ng/m3 60% 

Benzè 0,4 µg/m3 10 µg/m3 4% 
*Segons la normativa vigent aplicable. 
 
Les conclusions que s’extreuen d’aquestes dades, i que es detallen a la part final de 
l’informe apunten que: 
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1.- La qualitat de l’aire a la Seu quant als contaminants SO2, CO, NOx, O3, PM10, 
plom, cadmi, arsènic, níquel i benzè era bona. 
 
2.- El nivell d’immissió de les partícules PM10 va ser més elevada a la zona de l’alberg 
de la Valira que a les rodalies de la cooperativa Cadí. 
 
3.- Els nivells de metalls (Pb, Cd, As i Ni) en general són molt baixos. Els nivells de 
níquel són lleugerament més elevats a les rodalies de la cooperativa Cadí. 
 
4.- Totes les mesures preses, a excepció de la de PM10 per a l’alberg, es troben per 
sota o molt per sota del màxim permès segons la normativa vigent. Dit això cal aclarir 
que el valor esmentat de PM10 no implica l’existència d’una problemàtica associada a 
l’alberg. El mateix informe afegeix que el valor obtingut és de l’ordre de magnitud 
d’altres estacions amb característiques de microimplantació similar. Per altra banda, la 
presència d’una ubicació de trànsit a les rodalies pot haver provocat els valors més 
elevats. 
 
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. 
 
 
10.5.2. Incidència per la producció de residus industrials. 
 
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.  

 

 

Residus industrials declarats període 1998-2002
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Evolució  del nombre d'empreses que fan la 
Declaració Anual de Residus Industrials (1998-

2002)
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Una mostra d’aquest argument 
és que en el període 1998-
2002 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, fet que 
representa un creixement del 
63’6%. 

Les xifres absolutes quant a residus generats es mostren a la següent taula. 
 

Residus industrials declarats en el període 1998-2002 

Any Especials Inerts No 
especials Total 

1998 0 12 2.168 2.181 
1999 40 20 2.560 2.619 
2000 40 25 2.341 2.406 
2001 931 73 1.201 2.204 
2002 1.788 0 2.119 3.907 

                                   Font: elaboració pròpia a partir de dades del 
website de Junta de Residus 

 
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.  
 
Aquestes dades globals contrasten amb les obtingudes parcialment al llarg del 2002. 
En aquest any, el percentatge d’especials és més del doble que durant el període 
indicat. Concretament els residus especials constitueixen ja gairebé la pràctica meitat 
dels declarats: un 46%.  
 
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%. 
 

Residus industrials declarats desglossats per activitats industrials (2002) 
Descripció de l'activitat industrial Especials Inerts No 

especials Total % 

Altres indústries de transformació de metalls 0 0 12 12 0,31 
Alimentació 0 0 2.094 2.094 53,6 
Fusta i suro 0 0 2 2 0,05 

Transformació cautxú i plàstic 0 0 12 12 0,31 
Altres indústries 1.788 0 0 1.788 45,76 

TOTAL 1.788 0 2.119 3.907 100 
       Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 265

 
Residus industrials declarats classificats per tipologies segons declaració 2002 

Municipi de SEU D'URGELL (L'Alt Urgell) 
Descripció tipus de residu Especials Inerts No 

especials Total % 

Residus de descontaminació 1.788 0 0 1.788 45,76 
Llots de depuració 0 0 75 75 1,92 
Residus animals 0 0 1.992 1.992 50,99 
Residus vegetals 0 0 25 25 0,64 
Plàstics 0 0 6 6 0,15 
Metalls 0 0 20 20 0,51 
Productes minerals i ceràmics 0 0 2 2 0,05 
Varis 0 0 1 1 0,03 
TOTAL 1.788 0 2.119 3.907 100 

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

Tipus de tractament dels residus industrials declarats (2002)
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del website de l’Agència de Residus. 

 
 

10.5.3. Incidència per la producció d’aigües residuals industrials. 
 
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). 
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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, concretament la SCL 
Cadí. Des d’aquesta perspectiva, cal entendre que qualsevol altra activitat que 
actualment aboqui les seves aigües a llera pública no disposa del corresponent 
permís. Tanmateix, això no és necessàriament així, ja que a Catalunya l’aplicació de la 
Llei 3/1998 de la IIAA obliga a les activitats a declarar els seus abocaments en el 
moment de la legalització o de adequació a la dita normativa. En aquest sentit, 
l’Ajuntament, que és l’administració que finalment atorga la llicència segona la Llei, 
sol·licita l’informe preceptiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és 
l’administració que tramita tots els casos d’abocament a Catalunya vinculats a la 
3/1998. Mitjançant consulta realitzada a l’ACA, únicament dues activitats a la Seu han 
hagut de menester els informes de l’ACA per a la seva adequació a la dita normativa, 
tot i que no s’ha pogut obtenir les dades identificatives de les mateixes tot emparant-se 
en la Llei de protecció de dades. 
 
Això no permet valorar de forma acurada el grau de regularització dels abocament, ja 
que no es coneix la quantitat real total d’activitats que aboquen a llera. Aquest fet ve 
reforçat habitualment pel desconeixement generalitzat per part de les empreses sobre 
l’obligatorietat de la regularització esmentada. 
 
S’ha de fer una distinció en aquest punt entre el permís d’abocament a llera pública, 
que l’atorga exclusivament la CHE, i el permís de connexió a la xarxa de clavegueram, 
que l’atorga el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en tant que administració actuant i 
responsable en aquest sentit, ja que és la que gestiona l’EDAR de Montferrer. Molt 
sovint, els responsables de les activitats creuen que disposar del permís de connexió a 
clavegueram ja els inclou el permís d’abocament, quan això no és així. Aquesta 
situació no és exclusiva de La Seu, sinó que és generalitzada per a tot el país, on molt 
sovint la distribució de competències entre diferents administracions relatives a un 
mateix vector ambiental generen confusió en lloc de facilitar la seva execució. 
 
Les activitats que disposen actualment de permís d’abocament concedit pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell 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. 
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De forma paral·lela i consensuada amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha 
realitzat un treball de selecció dins del llistat d’activitats disponible al consistori en 
l’actualitat per mirar d’identificar de forma inicial aquelles que serien susceptibles de 
regularitzar la seva situació. Aquest llistat inclou aquelles activitats registrades fins a 
l’any 2003 i l’equip auditor ha realitzat una discriminació en funció dels annexos de la 
Llei 3/1998 al qual cadascuna d’elles pot pertànyer. El resultat és un arxiu de full de 
càlcul amb aquesta informació que es va proporcionar als serveis tècnics de 
l’Ajuntament. 
 
Finalment, també cal fer esment que actualment no hi ha vigent cap Pla de 
Descontaminació Gradual (PDG) ni Pla d’abocament a termini (PAT) vigent al municipi. 
 
 
10.5.4. Incidència sobre la contaminació del sòl. 
 
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. 
 
En aquest sentit s’ha de dir que La Seu no es troba actualment catalogat com a 
municipi amb risc de vulnerabilitat per nitrats, així com tampoc forma part de les àrees 
amb aqüífers protegits establertes per la normativa vigent catalana. Des d’aquesta 
perspectiva, l’equip auditor va portar a terme una campanya de mostreig i anàlisi de 
sòls a diversos punts del municipi prèviament consensuats amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament amb l’objectiu de disposar d’informació més acurada al respecte. 
 
Els objectius i resultats obtinguts es detallen abastament a l’apartat de sistemes 
naturals de la present memòria descriptiva, motiu pel qual no seran repetits aquí. 
Vegeu apartat corresponent.  
 
 
10.5.5. Impacte paisatgístic per la ubicació de les activitats i 
instal·lacions. 
 
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. Des d’aquesta perspectiva la 
valoració de l’impacte paisatgístic procedent d’activitats i instal·lacions no deixa de ser 
un procés dialèctic entre la població resident al a la Seu (que perceben el paisatge 
com a part integrant de la seva realitat diària) i els visitants de pas (que el perceben 
com a un element extern i aliè a la seva realitat diària però imbricat al context geogràfic 
del municipi). 
 
A efectes de treball per a la present memòria, l’equip auditor ha tingut en consideració 
els següents criteris a l’hora de valorar, sempre de forma qualitativa, la rellevància 
paisatgística de les activitats existents al municipi. 
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 Dimensions. Com més gran sigui una instal·lació, més susceptible és de 
destacar en un paisatge determinat. 

 Superfície conjunta. Quan no és una única activitat sinó un conjunt 
d’elles les que es concentren sobre un espai més o menys homogeni, 
és novament més susceptible d’alterar un paisatge. 

 Camp visual abastat. Aquest concepte fa referència a la distància 
màxima a la qual és visible una activitat des de la seva ubicació. Com 
més gran sigui aquesta distància, major és l’impacte associat. 

 
Tal i com ja s’ha descrit a l’apartat de Sistemes Naturals de la present memòria 
descriptiva, La Seu se troba ubicada en una paisatge netament pirinenc, encaixada en 
una vall amb una abundant presència de conreus i pastures. En aquest sentit destaca 
la inexistència d’importants activitats extractives o d’indústria pesada al municipi, fet 
que s’associa habitualment a un important impacte paisatgístic per la seva ubicació, 
com ara pedreres o canteres a cel obert, o bé centrals tèrmiques o similars amb grans 
xemeneies. 
 
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. Dit això, cal tornar a repetir que no s’ha de prendre aquesta 
afirmació coma una realitat tècnica inqüestionable, sinó com a un element addicional 
dins del debat global vinculat a la percepció del paisatge de La Seu. 
 
 
10.5.6. Consideració del risc industrial per part de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil. 
 
Segons la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, el municipi de la Seu 
d’Urgell no presenta cap risc relacionat amb instal·lacions industrials associades a 
accidents greus (o normativa SEVESO), ja que no hi ha constància d’establiments 
industrials d’aquest tipus. 
 
La legislació vigent relativa als riscos industrials es recull a la directiva 82/501/CEE 
(Seveso), relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els quals 
intervinguin substàncies perilloses, i la Directiva 96/82/CEE (Seveso II), la qual 
incorpora tota una sèrie de consideracions a l’anterior: 
 

a) Es fa un major èmfasi a l’ordenació territorial i urbanística com a instrument 
primari per a la disminució i millor planificació del risc industrial. També com a 
la decidida aposta per la necessitat de mantenir una distancia mínima entre 
zones habitades, zones freqüentades pel públic o zones d’interès natural i les 
indústries subjectes a la directiva espanyola equivalent (article 12 del RD 
1254/1999), incloent la possibilitat d’exigir un informe tècnic sobre els riscos 
vinculats a l’establiment susceptible de comportar un risc i amb caràcter previ a 
les decisions d’índole urbanística. 

b) També es fa una major esmena en la protecció ambiental, que es pot veure 
afectada a conseqüència d’accidents majors industrials, i no només en el propi 
país, sinó també als possibles efectes transfronterers per a altres estats a 
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conseqüència d’aquests accidents. En aquest sentit, la Directiva contempla per 
primer cop les substàncies perilloses pel medi ambient i incorpora altres 
mesures especifiques sobre efectes transfronterers d’accidents industrials. 

c) S’inclou una llista de substàncies enumerades usant criteris més genèrics per 
establir les categories de substàncies perilloses. 

d) Es reforça l’interès en els sistemes d’inspecció i control de la seguretat en la 
instal·lació, destacant les auditories de seguretat que s’hauran de realitzar 
periòdicament per l’administració, a la vegada que es recullen criteris 
orientatius de qui i com s’hauran de realitzar aquestes inspeccions. 

e) L’ampliació de la informació, tant de la que ha de facilitar l’industrial a les 
autoritats competents com aquella a què tenen dret a rebre els ciutadans 
potencialment afectats per un accident major. També la necessitat d’impulsar 
formes de participació ciutadana en els procediments d’elaboració del Pla 
d’Emergència Exterior. 

f) La consideració dels accidents amb possible “efecte dominó”, a causa de la 
ubicació i proximitat de l’establiment on es trobin presents substàncies 
perilloses. 

 
La normativa espanyola transposada és el R.D. 1254/1999 que és d’aplicació a 
Catalunya mitjançant el Decret 391/1988, sobre prevenció d’accidents majors en 
determinades activitats industrials i l’Ordre de 18 de març de 1991, de modificació de 
l’Ordre de 13 d’abril de 1989, sobre prevenció d’accidents majors en determinades 
activitats industrials.  
 
Des d’aquesta perspectiva, com ja s’ha dit, es constata que al municipi de La Seu no hi 
ha cap indústria susceptible de generar risc industrial tal i com ha estat descrit. 
 
 
10.6. INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ EN LES ACTIVITATS I 
INSTAL·LACIONS. 
 
Un dels aspectes més importants en la regulació de la incidència ambiental de les 
activitats ve donat pel grau d’intervenció de l’administració en aquest sentit. A 
Catalunya, la normativa vigent que regula el grau d’intervenció és la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Per al cas concret del 
municipi de la Seu, aquesta normativa es va materialitzar mitjançant l’ordenança 
municipal reguladora d’obertura d'establiments i control d'activitats, publicada al BOPB 
núm. 95, de 20-04-2001.  
 
Bàsicament, aquesta normativa atorga als Ajuntaments la potestat de concedir, 
denegar, prorrogar i/o revocar la llicència ambiental preceptiva per a qualsevol activitat 
que es desenvolupi dins del terme municipal, si bé, tal i com indica el seu nom, el 
caràcter integral de la intervenció està destinat a que la totalitat de les administracions 
amb potestat d’actuació ambiental de Catalunya formin part del procés d’avaluació per 
part de l’Ajuntament a l’hora de concedir o no la dita llicència. És important en aquest 
sentit tenir present que l’administració final que la concedeix o no és l’Ajuntament, si 
bé sempre amb la consideració dels informes preceptius de la resta d’administracions 
implicades. 
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Des d’aquesta perspectiva, 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, 
també s’afirma que 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. 
  
  
10.7. CAMPANYA DE VISITES A EXPLOTACIONS RAMADERES. 
 
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. 
 
No es van visitar totes les explotacions existents a La Seu, sinó només aquelles que 
van ser considerades pels serveis tècnics de l’Ajuntament com a més significatives per 
la seva proximitat al nucli urbà o bé les seves dimensions significatives. En aquest 
sentit es va proporcionar a l’equip auditor un llistat de explotacions existents al 
municipi discriminades en funció de si es troben a més o menys de 1000 metres de sòl 
urbà. Per a la present anàlisi s’han tingut en consideració exclusivament aquelles a 
menys de 1000 metres, detallades a la següent taula: 
 

Nombre d’explotacions ramaderes a La Seu a menys de 1000 m de sòl urbà 
Bestiar Núm. explotacions % del total 

Boví 39 86,6% 
Porcí 3 6,7% 

Conills 3 6,7% 
TOTAL 45 100% 

    Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
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10.7.1. Metodologia. 
 
En total s’ha visitat un total de 26 explotacions, 3 d’elles amb cavalls i 21 més amb 
vaques de llet (frisones) o de carn (xaroleses, llemosines o brunes-alpines). Dues 
d’elles, la granja Martí Pujol i la Borda Guillà, no disposen de cap bestiar des de fa 
anys. Per a totes elles es va procedir a omplir un mateix model de fitxa desenvolupat 
per l’equip consultor. Aquesta fitxa, entre d’altres informacions, recollia les 
característiques descriptives més significatives de l’explotació, com ara el nom, la 
ubicació, el tipus de bestiar explotat, la seva quantitat actual, etc. Tanmateix, també 
incorporava informació relativa a les afectacions potencials al medi ambient causades 
per les instal·lacions, com ara estat i quantitat dels femers o la disponibilitat de 
superfície agrícola per a aplicació d’aquests fems. 
 
 
10.7.2. Resultats obtinguts. 
 
Un cop realitzades les visites i analitzada la informació obtinguda, tot seguit es detallen 
els resultats i les conclusions.  
 
a) Resultats generals: 
 

 Totes les explotacions ramaderes visitades tret d’una (granja Martí Pujol) es 
troben en zona rural, fora de polígons industrials i de l’entramat urbà. 

 
 Hi ha hagut 8 granges a on no ha estat possible trobar el propietari ni cap 

persona responsable. 
 Totes les explotacions han permès que el tècnic consultor visités la totalitat de 

les instal·lacions. Tanmateix, en algunes el responsable va sol·licitar no 
permetre prendre’n fotografies. 

 
 Els fems s’apliquen als camps de propietat, arrendats o d’algun altre propietari 

i, només en el cas dels cavalls, en algun camp prèvia petició del propietari. 
 
b) Per al sector equí: 
 

 El bestiar equí a la Seu es destina únicament per a ús lúdic i d’oci i, per tant, 
està estabulat en hípiques que en fan el pupil·latge. Consegüentment, no hi ha 
bestiar equí destinat al consum de carn, com sí que existeix, per exemple, a la 
comarca veïna de la Cerdanya. 

 
 En una de les explotacions que disposa de dos femers, un d’ells es troba sota 

cobert i l’altre no, a l’espera de poder-los transportar als camps on s’apliquen 
com a adob. 

 
 El nombre de caps per explotació visitada és molt baix: 6, 15 i 7 caps que 

donen un promig de 9’3 caps per instal·lació visitada. 
 
c) Per al sector del vacum: 
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 De les 21 granges analitzades 16 tenen només vaques de llet (frisones), 1 
només de carn (xaroleses i bruna-alpina) amb vaques de carn i les 4 restants 
tenen tant vaques de llet com de carn. 

 

Distribució de les explotacions de 
vacum visitades segons ús

76%

5%

19%

Llet Carn Mixtes
 

Font: Tecnoambiente, SL 
 

 Totes les explotacions són intensives i els caps de bestiar passen gairebé tot 
el temps estabulat o la majoria del temps alternant-ho amb pastures obertes. 
Així, les “braves” (vaques de menys de dos anys), les “eixutes” (femelles 
adultes prenyades) i les vaques de carn són les que se solen engegar amb 
més assiduïtat a pasturar pels camps. El període de pastura a muntanya o a la 
plana fluvial se sol limitar als períodes de març-abril i d’octubre-novembre. 

 Les dejeccions líquides i sòlides del bestiar s’apliquen sempre als camps 
com adob. No hi ha, doncs, un tractament específic dins de l’explotació 
d’aquests residus ni tampoc se’n realitza una gestió externa, sinó que en tots 
els casos es disposa de superfície agrícola arrendada o en propietat per a la 
seva aplicació. 

 
 Un 29% (n=6) de les explotacions visitades (n=21) realitzen tractament 

diferenciat de dejeccions sòlides i líquides. El 71% restant (n=15) 
emmagatzemen ambdós tipus de residus conjuntament. 
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Tractament de les dejeccions 
ramaderes

71%

29%

Conjunt Diferenciat
 

Font: Tecnoambiente SL 
 
 Les dejeccions sòlides (conjuntament amb les líquides en la majoria dels 

casos) s’emmagatzemen en una fossa en la majoria (66%) dels casos (n=14). 
Sols en un 24% (n=5) d’explotacions els residus s’emmagatzemen apilats i en 
2 es desconeix el sistema perquè els responsables no hi eren o no van 
permetre la seva identificació. 

 

Sistema d'emmagatzematge de les 
dejeccions

66%

24%

10%

Fossa Pila Desconegut
 

Font: Tecnoambiente SL 
 

 Quant al sistema d’impermeabilització per a les dejeccions sòlides, la fossa 
feta amb formigó es troba en 15 de les granges visitades (70%). De les quatre 
explotacions que els emmagatzemen apilats en la meitat la pila està 
impermeabilitzada amb formigó (10%) i l’altra meitat la pila és lliure (10%), 
directament al terra. A les dues (10%) restants es desconeix el sistema 
d’impermeabilització.  
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Sistemes d'impermeabilització de les 
dejeccions

70%

10%

10%
10%

Fossa de formigó Pila formigó Pila al terra Desconegut
 

Font: Tecnoambiente SL 
 

 De les 6 explotacions que tenen una gestió diferenciada per les dejeccions 
líquides, 3 es recullen en una bassa amb recobriment de formigó (50%) i 3 en 
cisterna de formigó (40%).  

 

Tipus d'emmagatzematge de dejeccions 
líquides segregades

50%50%

Basa de formigó Cisterna de formigó
 

Font: Tecnoambiente SL 
 

 Hi ha 2 explotacions (Borda Pinell i Codina) que tenen una bassa de 
dejeccions líquides no controlada. En el primer cas els líquids van a parar a 
un rec i en el segon s’infiltren directament al sòl. 

 
 Totes les granges de vaques visitades apilen o acumulen els fems en 

indrets oberts i sense estar coberts. Això equival a dir que l’aigua de la pluja 
abundant pot dificultar la gestió òptima per no disposar de bassa específica per 
a lixiviats o bé per incrementar-ne perillosament el volum. 
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 L’estimació de la capacitat de magatzem de fems ens revela que la majoria 
d’explotacions tenen una capacitat dins del rang 150-200 m3. Sols en un cas 
(Borda Codina) la capacitat de la fossa està desbordada. 

 
 La superfície agrària promig declarada durant les visites ha estat de 34’8 Ha 

(n=7), si bé amb dins d’un rang força ampli que va de les 7 Ha a les 115 Ha. 
 

 El promig de vaques (n=6) per hectàrea declarada durant les visites ha estat de 
4’9 vaques/hectàrea, amb un rang que va de les 2’2 a les 8 vaques/hectàrea.  

 
 La distància de l’emmagatzematge cap a qualsevol curs d’aigua és inferior als 

10 metres només en dues explotacions (Cal Pal i Cal Lleó). 
 

 El nombre mitjà estimat de vaques adultes per explotació és de 85’2 
caps/granja, amb un rang que va de les 40 a les 150 vaques/granja. 

 
 
10.7.3. Conclusions. 
 
Vistos els resultats detallats al punt anterior, se n’extreuen les següents conclusions 
principals.  
 

 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. 

 
 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. 
 
De forma annexada a la present memòria descriptiva s’inclou el llistat de fitxes amb les 
dades específiques de totes les explotacions visitades i que han permès portar a terme 
l’anàlisi d’aquest aspecte ambiental. 
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ANNEX DE CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES  
A LA SEU D’URGELL
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Can Peret de la Mesonera. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 1 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vacum Llet 150 vaques + 25 vedells 175 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb bassa de dejeccions líquides        

controlada.  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 150 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps i fosses  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: > 100 ha 
 
14. Observacions complementaries:  
Fossa de 15 d’amplada amb una llargada de 25 metres amb pendent progressiva fins 
arribar als 4 metres d’alçada.  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Rebés  
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 2 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vacum Llet i carn Desconegut Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb cisterna de formigó. 
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconegut  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge: Desconegut  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats: Desconegut  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut 
 
14. Observacions complementaries:  
      Els responsables no han permès prendre dades de la totalitat de l’explotació 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Casa Arnau les Tores. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 3 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Cavalls 7 15 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Cap 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Cap  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Cap 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  1,5 ha 
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Hípica Sant Antoni. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 4 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Cavalls 15 Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Cap 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Cap  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Cap 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  La disponible 
pels pagesos que s’ho emporten.  
 
14. Observacions complementaries:  
       



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 281

 

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Batalla. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 5 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Cavalls 4 Eugues i 2 Poltres 10 

Ovelles i Marrans 10 Ovelles i 2 Marrans 25 
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Ciment  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconegut   
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  5-6 ha  
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Bario. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 6 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet Desconegut Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb cisterna de formigó.  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Desconegut 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconegut  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  Desconegut 
 
14. Observacions complementaries:  
     No s’ha pogut contactar amb els propietaris. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Torre del Mig. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 7 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet Desconegut Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt.  
 
6. Tipus d’emmagatzematge: Desconegut  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Desconegut 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconegut  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge: Desconegut  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats: Desconegut  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  Desconegut 
 
14. Observacions complementaries:  
No s’ha pogut contactar amb els propietaris. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 284

 
 

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Feliu. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 8 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 60 70 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Ciment/Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 27 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  8 ha + moltes 
arrendades. 
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Cal Parra. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 9 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 150 200 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 135 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 45 ha  
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Lleó. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 10 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 80 150 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 30 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 10 ha  
 
14. Observacions complementaries:  
Fossa rectangular de 10 metres d’amplada, 15 de llargada i 2 metres d’alçada. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda l’Avellanet. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 11 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 80 95 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 150 m3 i 300 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions:  

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 8 ha de 
propietat + 5 arrendades. 
 
14. Observacions complementaries:  
Manca una bassa per els líquids. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Sagalers. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 12 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet + carn 64 110 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb cisterna de formigó. 
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 200 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Dins arqueta de formigó 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 7 ha. 
 
14. Observacions complementaries:  
Fossa de fems sòlids de 5 metres d’amplada, 25 metres de llargada i 1,5 d’alçada. 
Fossa de líquids de 1,5 metres d’alçada, 20 de llargada i 3 metres d’alçada. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Pinell. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 13 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet Desconegut Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb bassa de dejeccions líquides no        

controlada.  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 130 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Cap a un rec.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut. 
 
14. Observacions complementaries:  
El femer toca a la paret i els lixiviats surten formant un toll. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Andrià. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 14 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet i carn Desconegut Desconegut 

   
 
2. Localització explotació ramadera: 

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 300 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut  
 
14. Observacions complementaries:  
      No ha estat possible contactar amb els propietaris. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda del Pal. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 15 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 50 Desconeguda 

Ovelles de carn 25 Desconeguda 
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt.   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 120 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut. 
  
14. Observacions complementaries:  
No ha estat possible contactar amb els propietaris. El femer de 8 metres d’amplada, 1 
d’alçada i 15 de llargada està a 10 metres del riu Segre. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Cal Diligent. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 16 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 46 Desconeguda 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 270 m3  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 21 ha. 
 
14. Observacions complementaries:  
     Hi ha 2 femers. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Gelabert. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 17 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 100 Desconeguda 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconegut  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 45 ha  
 
14. Observacions complementaries:  
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 294

 

 

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda la Pregada. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 18 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 100 Desconeguda 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó per fems i plàstic per líquids  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 200 m3 per fems.  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Camps.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut   
 
14. Observacions complementaries:  
Femer molt ple, es queda petit. Hi ha una bassa per a líquids. No ha estat possible 
parlar amb el propietari. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 295

 

 

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Codina. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 19 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 100 Desconeguda 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Diferenciat amb bassa de dejeccions líquides no       

controlada.  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó.  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 315 m3 per fems.  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconegut. 
  
14. Observacions complementaries:  
Femer molt ple, es queda petit. N’hi ha un altre d’improvisat als camps. 
No ha estat possible parlar amb el propietari. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Guillà. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 20 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Cap Cap  

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió:  
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització:  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge:  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Fossa.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats:  
 
14. Observacions complementaries:  
      No hi ha activitat actualment, fa quinze anys que no realitzen explotació. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Bell-lloc. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 21 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques 15-25 Desconeguda 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Desconegut. 
 
6. Tipus d’emmagatzematge: Desconegut.  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Cap. 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: Desconeguda. 
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats: Desconeguda. 

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Desconegut.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: Desconeguda. 
 
14. Observacions complementaries:  
No s’ha pogut recopilar informació a causa de la negativa a proporcionar-ne per part 
dels responsables. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Granja Martí Pujol. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 22 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Cap Cap  

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: -- 
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: -- 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: -- 
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: -- 
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: -- 
 
14. Observacions complementaries:  
      No hi ha activitat actualment. 
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Granja Cadena. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 23 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques 110 200 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt. 
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó. 
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 400 m3. 
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 

10. Origen dels líquids emmagatzemats:  
dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 

 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Gestor extern.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 8-10 ha. 
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Cal Lliberat. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 24 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vedells carn 220 250 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt.   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Formigó.  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 230 m3.  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Fossa.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 30 ha.  
 
14. Observacions complementaries:  
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 301

 

 

CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Borda Rectora. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 25 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 218 360 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt.   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Cap.  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 200 m3.  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Fossa soterrada.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: 19 ha.  
 
14. Observacions complementaries:  
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CAMPANYA D’ANÀLISI DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
DE LA SEU D’URGELL 

  
1. Nom de la borda/explotació:  Granja la Borda Rectora. 
 
       Núm. d’imatge al reportatge fotogràfic: 26 

Tipus de Bestiar Capacitat actual Capacitat màxima 
Vaques de llet 32 80 

   
 
2. Localització explotació ramadera:  

 Zona Urbana / Polígon   Rural / Descampat 
 
3. Localització del bestiar: 

 Sota cobert   Aire lliure    Mixta 
 
4. Tipus de residus generats:  

 Sòlids    Líquids 
 
5. Tipus de tractament i/o gestió: Conjunt.   
 
6. Tipus d’emmagatzematge:  
- Apilats / Fossa / Bassa / Altres 
- Aire lliure / Sota cobert 
- Cap 
 
7. Tipus d’impermeabilització: Cap.  
 
8. Capacitat d’emmagatzematge: 100 m3.  
 
9. Impermeabilització fins l’emmagatzematge:  

 Sí     No 
 
10. Origen dels líquids emmagatzemats:  

dejeccions / pluvials / neteges instal·lacions / altres 
 
11. Destí dels líquids emmagatzemats: Fossa.  
 
12. Distància de l’emmagatzematge envers cursos d’aigua o captacions: 

Inferior a 10 m / inferior a 100 m / superior a 100 m 
 
13. Superfície agrària disponible per a aplicar els adobs generats: No en tenen.  
 
14. Observacions complementaries:  
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11. MOBILITAT. 
 
En aquest apartat s’analitza la realitat vinculada als fluxos de mobilitat al municipi de la 
Seu. 
 
11.1. MOBILITAT OBLIGADA I NO OBLIGADA: DESPLAÇAMENTS 
INTERNS I EXTERNS. 
 
L’evolució de la mobilitat al municipi (tant l’obligada com la no obligada), segons les 
darreres dades disponibles (any 2001), es mostra a la taula següent: 
 

Evolució del nombre de desplaçaments externs i interns a la Seu  
durant els darrers anys 

Desplaçaments 1986 % 1991 % 1996 % 2001 % 

Desplaçaments interns 2.941 75,11 3.482 72,60 2.820 60,17 3375 61,68 

Des d'altres municipis 474 14,02 615 12,82 660 14,08 821 15,00 

A altres municipis 613 10,87 699 14,57 1.207 25,75 1276 23,32 

Desplaçaments totals 4.028 100 4.796 100 4.687 100 5472 100 

Font: IDESCAT amb elaboració pròpia. 
 
Aquestes mateixes dades es visualitzen al següent gràfic: 
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Desplaçaments des d'altres municipis Desplaçaments a altres municipis 

 
  Font: IDESCAT amb elaboració pròpia. 
 
 
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. 
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Els percentatges relacionats amb desplaçaments a fora i des de fora del municipi són 
molt menors. Per altra banda, mentre que els desplaçaments des d’altres municipis 
s’han mantingut pràcticament estables al voltant del 14% del total, destaca de forma 
significativa l’increment dels realitzats a d’altres municipis, que han passat de l’11% al 
23%, és a dur, que s’han doblat en 15 anys. 
 
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. 
 
 
11.1.1. Flux net de mobilitat i grau d’autocontenció municipal. 
 
Prenent les dades de l’apartat anterior es conclou que 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 
 
Per altra banda, es molt important conèixer el grau d’autocontenció municipal, és a dir, 
el percentatge de desplaçaments interns respecte del total. Aquest percentatge 
proporciona informació sobre el grau de població que no es veu obligada a desplaçar-
se fora del municipi tant per raons de treball com d’estudi. Com més alt sigui el 
percentatge, major és el grau d’autocontenció. 
 
Així, amb les dades detallades anteriorment per al període 1986-2001, 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. 
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11.2. MOBILITAT OBLIGADA. PRINCIPALS ORÍGENS I DESTINACIONS. 
 
La mobilitat obligada ve donada per la necessitat de desplaçaments vinculats als 
recorreguts entre la residència pròpia i el lloc de treball o bé el centre d’estudis. Tot 
seguit es detallen ambdós aspectes. 
 
11.2.1. Mobilitat residència-treball. 
 
La següent taula mostra els principals orígens i destinacions vinculats a la mobilitat per 
anar i tornar de la feina a la Seu, discriminat per tipus de transport i presentat com a 
mitjana diària. 
 

 Només 
individual 

Només 
col·lectiu 

Indiv. o 
Col·lec. A peu Altres 

mitjans 
No es 

desplaça Altres Total 

Desplaçaments interns 1.445 34 5 1.644 16 174 57 3.375 
Desplaç. a altres municipis 924 67 9 7 5 0 264 1.276 
Valls de Valira, les 78 5 0 0 2 0 2 87 
Montferrer i Castellbò 69 1 0 0 0 0 1 71 
Barcelona 8 8 1 0 0 0 48 65 
Lleida 46 5 0 4 2 0 3 60 
Ribera d'Urgellet 27 0 0 0 0 0 0 27 
Puigcerdà 22 0 0 0 0 0 2 24 
Bellver de Cerdanya 17 0 0 0 0 0 0 17 
Alàs i Cerc 11 0 0 0 0 0 0 11 
Organyà 10 0 0 0 0 0 0 10 
Oliana 7 0 0 0 0 0 0 7 
Ripoll 3 0 0 0 0 0 3 6 
Montellà i Martinet 6 0 0 0 0 0 0 6 
Ponts 5 0 0 1 0 0 0 6 
Sort 2 0 0 0 0 0 4 6 
Valls d'Aguilar, les 5 0 0 0 0 0 1 6 
Alp 4 0 0 0 0 0 0 4 
Llívia 3 0 0 0 0 0 0 3 
Lles de Cerdanya 3 0 0 0 0 0 0 3 
Mataró 1 0 0 0 0 0 1 2 
Torelló 1 0 0 0 0 0 1 2 
Resta de Catalunya 17 0 0 1 0 0 13 31 
Fora de Catalunya 579 48 8 1 1 0 14 651 
Desplaç. des d'altres municipis 552 15 1 4 4 0 245 821 
Valls de Valira, les 65 0 0 1 2 0 16 84 
Ribera d'Urgellet 55 0 0 0 0 0 9 64 
Alàs i Cerc 61 0 0 0 0 0 0 61 
Montferrer i Castellbò 57 0 0 0 0 0 1 58 
Organyà 49 1 0 1 0 0 1 52 
Lleida 6 1 0 0 0 0 33 40 
Valls d'Aguilar, les 25 0 0 0 0 0 13 38 
Bellver de Cerdanya 20 1 0 0 0 0 4 25 
Barcelona 3 2 0 0 0 0 15 20 
Coll de Nargó 16 3 0 0 0 0 1 20 
Pont de Bar, el 14 0 0 0 0 0 3 17 
Oliana 15 1 0 0 1 0 0 17 
Estamariu 16 0 0 0 0 0 0 16 
Arsèguel 11 0 0 0 0 0 0 11 
Montellà i Martinet 9 0 0 0 0 0 2 11 
Fígols i Alinyà 9 0 0 0 0 0 1 10 
Solsona 8 0 0 0 0 0 1 9 
Berga 7 0 0 0 0 0 1 8 
Manresa 3 0 0 0 0 0 5 8 
Lles de Cerdanya 5 0 0 0 0 0 3 8 
Resta de Catalunya 98 6 1 2 1 0 136 244 

Font: IDESCAT. 
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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, especialment per la influència d’Andorra. 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. 
 
Quant al tipus de transport emprat, a tots dos casos destaca de forma aclaparadora el 
transport individual, és a dir, el vehicle propi. 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. 
 
Les dades també permeten discriminar l’origen i la destinació circumscrita a la 
comarca de l’Alt Urgell, tal i com es mostra a les figures següents: 
 

origen

68%

32%

 

destinació

82%

18%

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Aquí es confirma que l’origen de bona part dels desplaçaments cap a la Seu prové de 
la pròpia comarca, mentre que les destinacions des del municipi van destinades a 
d’altres. 
 
 
11.2.2. Mobilitat residència-estudi. 
 
Aquesta mobilitat es troba vinculada a les persones amb 16 anys o més que es 
desplacen per motius d’estudi. El motiu de comptabilitzar només la població que 
estudis secundària és perquè es tracta d’aquella amb capacitat de disposar de vehicle 
propi. La mobilitat d’estudi dels menors d’aquesta edat es troba incorporada en els 
desplaçaments interns i els de treball dels pares, sense ser discriminats de forma 
específica. 

L’Alt Urgell
Altres comarques
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Les dades de mitjana diària corresponents a la Seu es mostren a la següent taula: 
 
 
 

 Només 
individual 

Només 
col·lectiu 

Indiv. o 
Col·lec. A peu Altres 

mitjans 
No es 

desplaça Altres Total 

Desplaçaments interns 54 25 1 205 2 23 31 341 
Desplaçaments a altres municipis 27 16 0 5 1 0 178 227 
Barcelona 6 11 0 4 0 0 118 139 
Lleida 4 2 0 0 0 0 35 41 
Sant Cugat del Vallès 1 1 0 0 0 0 3 5 
Bellver de Cerdanya 3 0 0 0 0 0 0 3 
Cerdanyola del Vallès 0 0 0 0 0 0 2 2 
Terrassa 0 0 0 0 0 0 2 2 
Vic 0 0 0 0 0 0 2 2 
Tarragona 0 0 0 0 0 0 2 2 
Manresa 0 0 0 0 0 0 1 1 
Masnou, el 0 0 0 0 0 0 1 1 
Vilanova i la Geltrú 0 0 0 0 0 0 1 1 
Girona 0 0 0 0 0 0 1 1 
Artesa de Segre 0 0 0 1 0 0 0 1 
Montferrer i Castellbò 0 0 0 0 1 0 0 1 
Fora de Catalunya 13 2 0 0 0 0 8 23 
Desplaçam. des d'altres municipis 41 44 2 1 1 0 40 129 
Montferrer i Castellbò 8 4 0 0 0 0 2 14 
Coll de Nargó 0 6 0 0 0 0 1 7 
Organyà 1 6 0 0 0 0 0 7 
Puigcerdà 0 5 0 0 0 0 1 6 
Ribera d'Urgellet 3 2 1 0 0 0 0 6 
Lles de Cerdanya 3 2 0 0 0 0 0 5 
Alàs i Cerc 4 0 0 0 0 0 0 4 
Valls de Valira, les 1 0 0 1 0 0 2 4 
Vansa i Fórnols, la 0 3 0 0 0 0 1 4 
Barcelona 0 2 0 0 0 0 1 3 
Alp 1 1 0 0 0 0 1 3 
Pont de Bar, el 1 1 0 0 0 0 1 3 
Bellver de Cerdanya 1 1 0 0 0 0 1 3 
Estamariu 3 0 0 0 0 0 0 3 
Sort 0 0 0 0 0 0 3 3 
Fígols i Alinyà 0 3 0 0 0 0 0 3 
Josa i Tuixén 0 3 0 0 0 0 0 3 
Berga 1 0 0 0 0 0 1 2 
Sallent 0 0 0 0 0 0 2 2 
Terrassa 0 2 0 0 0 0 0 2 
Resta de Catalunya 14 3 1 0 1 0 23 42 

Font: IDESCAT. 
 
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. 
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Quant al tipus de transport emprat, i a diferència de la mobilitat per treball, el transport 
individual ja no resulta majoritari. 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. 
Les dades també permeten discriminar l’origen i la destinació circumscrita a la 
comarca de l’Alt Urgell, tal i com es mostra a les figures següents: 
 

origen

35%

65%

 

destinació

24%

76%

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Novament es confirma que l’origen de bona part dels desplaçaments cap a la Seu 
prové de la pròpia comarca, mentre que les destinacions des del municipi van 
destinades a d’altres, especialment el Barcelonès i el Segrià. 
 
 
11.2.3. Intensitat d’us del vehicle privat. 
 
Arribats a aquest punt, és possible quantificar la intensitat d’ús del vehicle privat a la 
Seu segons les dades disponibles. Aquesta intensitat es mesura mitjançant el quocient 
dels desplaçaments realitzats en vehicle privat al municipi respecte dels totals 
realitzats. S’inclouen tant els desplaçaments interns com externa de fornma conjunta. 
 
Així, 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%. 
 
 

L’Alt Urgell
Altres comarques
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11.2.4. Esquema bàsic de la mobilitat obligada a la Seu d’Urgell. 
 
El balanç d’entrades i sortides vinculades a la mobilitat obligada a la Seu per a l’any 
2001 es resumeix a la figura de la pàgina següent. Les xifres corresponen a la mitjana 
diària. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.2.5. Temps de desplaçament. 
 
Una informació important relacionada amb la mobilitat és el temps mitjà destinat per 
les persones en els seus desplaçaments per mobilitat obligada, ja que això incideix de 
forma evident en la qualitat de vida. Novament, a partir de l’enquesta realitzada l’any 
2001 es disposa d’informació corresponent a la Seu. 
 
Temps en la mobilitat residència-treball. S’ha tingut en consideració la població 
ocupada de 16 anys d’edat o més. Es comparen les dades amb les de la comarca de 
L’Alt Urgell i de Catalunya. Les xifres estan proporcionades directament com a 
percentatge. 
 

 < 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. 
 
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 

Desplaçaments diaris 
cap a La Seu d’Urgell: 

821 
15,0% del total de 
desplaçaments 

Procedència: 

68% la mateixa 
comarca 

32% altres comarques 

Desplaçaments diaris 
interns: 

3.375 
61,7% del total de 
desplaçaments 
Grau d’autocontenció:

61,7% 

Desplaçaments diaris 
des de la Seu d’Urgell: 

1.276 

23,3% del total de 
desplaçaments 

Destinació 

18% la mateixa 
comarca 

82% altres comarques 
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La Seu d’Urgell



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 310

similars, especialment a quan es comparen a la comarca, tot i que més distanciats de 
les xifres per a Catalunya. 
 
 
Temps en la mobilitat residència-estudi. S’ha tingut en consideració la població 
estudiant no ocupada de 16 anys d’edat o més. Novament es comparen les dades 
amb les de la comarca de L’Alt Urgell i de Catalunya i les xifres estan proporcionades 
directament com a percentatge. 
 

 < 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. 
 
 
11.3. MOBILITAT NO OBLIGADA. 
 
La mobilitat no obligada és aquella que no es troba vinculada a les necessitats de 
desplaçament per feina o estudis. Inclou, per tant, total aquella que forma part de l’oci, 
l’esbarjo, etc., per part de la població. 
 
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. 
 
 
11.4. APARCAMENT 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, per altra banda, s’ha obert un nou supermercat amb 
aparcament soterrat, el supermercat PLUS PUJOL. 
 
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. 
 
L’any 2000, la fundació RACC realitzà l’estudi intitulat Anàlisi de l’aparcament a la 
Ciutat de la Seu d’Urgell . L’objectiu general de l’estudi era “donar una resposta eficaç 
a les demandes d’estacionament al municipi, d’una manera ordenada i racional, 
optimitzant la utilització de les places en calçada, planificant les actuacions futures 
relatives a la dotació de places d’aparcament fora de la calçada i fent especial atenció 
a la demanda futura d’un aparcament”. Aquest aparcament era precisament l’acabat 
d’esmentar a la Plaça del Carme. 
 
A l’estudi, els criteris emprats per al disseny de l’aparcament van ser: 

 L’equilibri entre la superfície destinada a l’estacionament i la resta d’usos. 
 La priorització de la mobilitat en vehicle privat que asseguri el funcionament 

econòmic del centre de la ciutat. 
 Assumpció de l’usuari del cost del seu estacionament. 
 La reducció de la indisciplina viària. 

 
L’estudi contemplà un escenari nocturn (aparcaments dels residents) i un escenari 
diürn (usos laborals i d’estudi, càrrega i descàrrega i compres i gestions), així com  
contemplà també l’oferta real d’aparcament, inclosa una estimació de la demanda, 
sempre diferenciant-ho per ambdós escenaris. 
 
En el procés de recollida d’informació es realitzaren les següents campanyes prèvies: 

 Inventari d’aparcaments: es van inventariar les places existents a les vies del 
Dr. Peiró, fora de calçada (aparcaments públics, vehicles per hores i els 
garatges de veïns) i un aparcament públic gratuït lligat al centre comercial 
ALDI (actualment CAPRABO). 

 Rotacions de matrícules: per a zones d’aparcament regulat i per a zones 
d’aparcament no regulat. 

 
 
11.4.1. Zones blaves. 
 
La Seu disposa de zones blaves destinades a reduir el temps d’estacionaments dels 
vehicles privats en punts concrets de la trama urbana. Concretament, segons dades 
proporcionades per l’empresa que gestiona aquest servei (DORNIER, SA), les 
ubicacions actuals es mostren a la següent taula: 
 

Núm. 
expenedor Ubicació Núm. places 

senyalitzades 
1 Carrer Major 9 
2 Carrer Major 11 
3 Carrer Major 11 
4 Carrer Fra Andreu Capella 22 
5 Carrer Major 29 
6 Lluís Sabater / Pg. Joan Brudieu 32 
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7 Pg. Joan Brudieu / Orri 41 
8 Josep Zulueta 17 
9 Pl. Catalunya / St. Ermengol 18 

10 St. Ot / Regència d'Urgell 30 
11 Regència d'Urgell 18 
12 Pau Clarís 10 
13 Garriga i Massó 11 
14 Pati Palau 18 

TOTAL 277 
 
11.5. TRANSPORT PÚBLIC. 
 
11.5.1. Transport públic intramunicipal. 
 
Actualment no existeix cap línia regular de transport públic que sigui de caràcter 
estrictament intramunicipal a la Seu. 
 
Tot i això, l’any 2000 la Fundació RACC elaborà una Proposta Tècnico-econòmica per 
a l’elaboració de l’anàlisi de viabilitat d’un servei de transport col·lectiu de connexió 
entre el centre de la Seu d’Urgell i els barris. Aquesta proposta, no portada a terme, 
pretenia estudiar la viabilitat de crear un servei de transport públic de connexió entre 
els nuclis residencials aïllats i el centre de la ciutat. Els objectius d’aquest estudi inicial 
haurien estat, entre d’altres: 
 

 Avaluar de la demanda de transport col·lectiu existent als barris perifèrics. 
 Definir sistemes de transport capaços de cobrir aquesta demanda. 

 
 
11.5.2. Transport públic intermunicipal / comarcal. 
 
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. 
 
Les línies regulars d’autobús en funcionament actualment i els operadors que les 
gestionen són: 
 

 Andorra – Baltarga – Barcelona (Asina Graells) 
 Andorra – Solsona – Manresa – Barcelona (Asina Graells) 
 Arànser – Solsona – Manresa – Barcelona (SMVM) (Sirvent Formenti, Antoni) 
 Barcelona – Solsona - La Farga de Moles (Asina Graells) 
 La Farga de Moles – Barcelona per Ponts (Asina Graells) 
 Oliana - Coll de Nargó - la Seu d’Urgell (Asina Graells) 
 Piuigcerdà - la Seu d’Urgel l - Lleida (Asina Graells) 
 Reus – Tarragona - la Farga de Moles (La Hispano Igualadina) 
 Tuixén - la Seu d’Urgell (SMVM) (Botella Soret, Horaci) 
 El Pas de la Casa - les Escaldes - la Seu d’Urgell (La Hispano Andorrana) 
 La seu d’Urgell - Andorra (Gallega de Viajeros) 
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 Reus - Andorra la Vella (La Hispano Igualadina) 
 
Tal i com es pot veure, el 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. 
 
Per altra banda, per valorar el servei de transport públic al municipi s’ha de tenir en 
consideració el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC), d’acord a la Llei 
12/1987 on es marquen uns objectius generals que pretenen assegurar una correcta 
comunicació entre tots els ciutadans de Catalunya i on es defineixen les condicions 
generals de comunicació de diferents àmbits territorials. 
A la figura següent s’observa com la comarca de l’Alt Urgell, segons el PTVC en data 
de 2001, era una comarca, en línies generals, havia d’estar ben comunicada amb 
transport regular per carretera dels municipis amb la capital comarcal. En aquest 
sentit, el PTVC assumia que es realitzaria una sèrie d’increments d’oferta de serveis 
de transport de servei interurbà de viatgers per carretera per a l’horitzó 2005, fet que, 
finalment, no s’ha assolit. 
 
El PTVC també feia un esment, però sense cap concreció explícita, relatiu a la 
potenciació del transport de viatgers sota demanda. És a dir, no sotmès 
específicament a una línia de recorregut sinó a una utilització limitada a demandes 
específiques, ja sigui per part de col·lectius concrets (persones amb disminució, 
escolars, etc.) com d’iniciatives particulars en forma de “taxis” de recorregut interurbà. 
En aquest cas sí que s’ha desenvolupat el servei esmentat. Vegeu en aquest sentit 
més endavant el punt 11.5.3. 
 

Cobertura de transport públic regular per carretera prevista per als municipis  de l’Alt 
Urgell amb la Seu d’Urgell. (2001) 
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 Font: Dept. de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Segons consulta realitzada amb Dept. de Política Territorial i Obres Públiques, no està 
previst allargar o prorrogar els terminis d’aplicació del PTVC en tant que ja existeix a 
Catalunya la Llei de la Mobilitat, que regula el transport públic i que, un cop 
desenvolupada reglamentàriament, establirà una sèrie de plans d’àmbit territorial que 
definiran les necessitats i serveis de transport col·lectiu  al país. 
 
Arribats a aquest punt, cal fer un esment a la situació especial que es dóna en la 
realitat diària del municipi i que no es pot reflectir en dades. Es tracta de la manca de 
connexió de transport públic entre el nucli, els diversos barris i el polígon industrial. No 
només no existeix cap servei de transport públic que permeti aquests desplaçaments, 
sinó que, segons informació proporcionada pel mateix Ajuntament, tampoc existeix un 
accés a peu segur, ja sigui per a vianants o per a bicicletes. 
 
 
11.5.3. Servei de transport a la demanda. 
 
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. 
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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 tal i com es mostra a 
la següent taula. Les darreres dades disponibles són per a l’any 2001. 
 

Evolució servei de transport a la demanda 
"La Seu-Sort"
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   Font: Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
 
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.  
 
 
11.6. EL PARC DE VEHICLES A LA SEU. 
 
Un dels elements clau condicionats de la mobilitat és el parc de vehicles existent al 
municipi. Estudiar la seva evolució permet visualitzar el perfil de la demanda de 
mobilitat per part de la població. Així, per a la Seu, l’evolució en el parc de vehicles 
durant el període 1995-2005 es mostra a la figura següent:  
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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. 
 
La distribució de vehicles comparada amb els àmbits comarcal i català no difereix de 
forma significativa, tal i com es mostra a la taula següent. El percentatge de turismes, 
camions, furgonetes, tractors i autobusos és molt similar. Només difereix en el 
percentatge de motocicletes, que a la Seu i a la comarca és 4 punts percentuals 
inferiors que a la resta de Catalunya. 
 

Distribució percentual del parc de vehicles per tipus l’any 2005. 

Territori Turismes Motoci-
cletes 

Camions 
i furgo-
netes 

Tractors 
industrials

Autobusos 
i altres 

Total 
vehicles 

Seu d'Urgell, la 73,2 % 6,0 % 17,1 % 0,8 % 2,9 % 8.128 

Alt Urgell 68,2 % 6,4 % 20,9 % 0,8 % 3,8 % 15.139 

Catalunya 69,6 % 10,6 % 16,4 % 0,6 % 2,8 % 4.572.717 
Font: IDESCAT. 
 
Paral·lelament a l’increment del parc de vehicles a la Seu, és important saber quin és 
l’índex de motorització, és a dir, el quocient de vehicles per cada 1000 habitants. Si bé 
l’increment brut de vehicles ja suposa un impacte en l’increment de mobilitat, també cal 
saber si la població disposa de més vehicles per càpita. Per a la Seu. 
 
Concretament, l’evolució en l’índex de motorització a la Seu es mostra a la figura 
següent: 
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Evolució de l'índex de motorització a La Seu 
d'Urgell (1991-2005)
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Turismes Motocicletes Camions i furgonetes
 

  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 
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. 
 
 
11.7. CAMPANYA D’AFORAMENT DE VEHICLES A LA SEU D’URGELL. 
 
Durant el període comprès entre el dilluns 20 d’octubre i el diumenge 27 d’octubre de 
2003, a la Seu es realitzà una campanya d’aforament de trànsit. Aquesta campanya va 
ser realitzada per l’empresa Movitest (Mobility Technology, S.A.) i el tractament de 
dades va ser efectuat per l’equip tècnic de Tecnoambiente S.L.   
 
 
11.7.1. Metodologia. 
 
S’establiren 4 punts d’aforament, dos per a quantificar el trànsit periurbà 
(Circumval·lació Oest i Camí Ral de Cerdanya) i dos per al trànsit intraurbà (Av. del 
Salòria i C. de Sant Ot). Per a cada estació les dades resultants estan desglossades 
en tots dos sentits per al total del dia (24 h),  per a cada hora i per a cada fracció de 15 
minuts. Les dades també estableixen el percentatge de turismes, vehicles pesants i 
ciclomotors, així com les velocitats de cadascun d’ells. 
 
Al reportatge fotogràfic inclòs a la present auditoria municipal s’inclouen imatges 
preses durant la campanya. 
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11.7.2. Resultats obtinguts. 
 
a) Punt d’aforament 1: Circumval·lació. 
 
Aquest punt estava situat en el sector sud-est de la circumval·lació de la ciutat, a 
l’alçada del parc fluvial del Segre. Es tracta d’una via estreta que ressegueix en 
paral·lel el curs del riu Segre. Es fa servir com a via de ronda en els desplaçaments 
est-oest i alhora per a altres usos relacionats amb el lleure (passeig, footing, passejar 
el gos, etc.). Aquest fet fa que s’hagi de considerar la perillositat d’aquesta via i el risc 
d’atropellaments que implica la convivència d’ambdós usos en tan poc espai. 
 
Les dades obtingudes van ser: 
 
Núm. de vehicles 

IMD  
Veh./dia 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 558 622 1.180 
Dissabte 576 609 1.185 

Diumenge 394 434 828 
 
Així mateix, cal destacar que amb 1.185 veh/dia, el dissabte presenta un trànsit 
superior al promig dels dies laborables. 
 
        Aforaments automàtics. Distribució setmanal 

 Dil. Dim. Dic. Dij. Div. Dis. Dig. 
Entrada ] 598 570 555 541 528 576 394 
Sortida ] 695 618 582 591 622 609 434 

Ambdós sentits 1.293 1.188 1.137 1.132 1.150 1.185 828 
 
El dilluns és el dia amb major volum de trànsit en aquesta via, amb una IMD total de 
1.293 vehicles/dia. A continuació, i a poca distància entre ells, se situen el dimarts i el 
dissabte. En qualsevol cas, les variacions entre els diferents dies no són molt 
elevades, excepte els diumenges, en què el volum de vehicles baixa un 30% respecte 
la mitjana dels dies laborables. 
 
Tots els dies de la setmana el trànsit és superior en el sentit de sortida de la ciutat que 
no pas d’entrada, encara que les diferències no són gaire significatives, ja que se 
situen entorn del 10%. 
 
IMD. Vehicles/hora 

IMD  
Veh./hora 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 23 26 49 
Dilluns de 0-12 h 14 14 28 

Divendres de 15-24 h 31 44 75 
Dissabte 24 25 49 

Diumenge 16 18 35 
 

 

Per altra banda, els divendres a la 
tarda-nit constitueixen un dels 
moments de la setmana en què la 
intensitat del trànsit és més 
elevada, ja que s’arriba als 75 
vehicles cada hora, mentre que la 
mitjana setmanal és de 49. 

La IMD d’aquesta via durant els 
dies laborables (de dilluns a 
divendres) és de 1.180 vehicles 
/dia de mitjana, amb un flux major 
d’entrada que no pas de sortida. 
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Hores punta 
Quant a l’hora punta, tant d’entrada com 
de sortida, sol registrar-se a l’entorn de les 
set de la tarda en els dies laborables, però 
és en dissabte quan es registren les hores 
punta més altes de tota la setmana. Entre 
les 13 i les 14 hores hi ha l’hora punta de 
sortida, mentre que la d’entrada es troba 
entre les 18 i les 19. 

 
Índex de saturació de la via 

En termes generals, els índex de 
saturació d’aquesta via són molt 
baixos. Es constata que els carrils 
d’accés estan lleugerament menys 
saturats que els de sortida i que, 
d’acord amb allò esmentat en el punt 
anterior, els dissabtes és quan hi 
circula una major quantitat de vehicles. 
 
 

Tipus de vehicle  

94%

4%

2%

Turismes Vehicles pesants Ciclomotors
 

Pel que fa al tipus de vehicle que circula 
per la via, es tracta majoritàriament de 
turismes. Els vehicles pesats i els 
ciclomotors representen un percentatge 
molt petit del total. 

 
Velocitat de pas 

 Entrada ] Sortida [  
 Veh/hora hora Veh/hora hora 

Dilluns 56 19-20 71 18-19
Dimarts 52 17-18 63 19-19

Dimecres 56 18-19 64 19-20
Dijous 54 19-20 71 18-19

Divendres 49 19-20 65 19-20
Dissabte 69 18-19 75 13-14

Diumenge 42 11-12 51 18-19

Finalment, quant a la velocitat de 
circulació, el 32% dels vehicles 
circulen a una velocitat d’entre 40 i 
50 km/hora, mentre que el límit de 
velocitat a la Seu està fixat en  40 
km/h. Així, el 65% ho fa a velocitats 
inferiors i el 35% hi circula per sobre 
del límit establert. 

La velocitat mitjana registrada és de 
45 km/h. 
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b) Punt d’aformanet 2: Avinguda del camí Ral de Cerdanya. 
 
Es troba ubicat entre la rotonda dels bombers i l’Av. Joanot Martorell. Representa una 
important via d’accés a la ciutat per als vehicles que provenen de l’est (Puigcerdà, 
túnel del Cadí, sector occidental de la Cerdanya) i prenen aquest vial per a arribar al 
gran aparcament superficial que hi ha a les portes del casc antic. 
 
Núm.. de vehicles 

IMD  
Veh/dia 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 958 727 1.685 
Dissabte 901 713 1.614 

Diumenge 574 415 989 
 
 

 Aforaments automàtics. Distribució setmanal 
 Dil. Dim. Dic. Dij. Div. Dis. Dig. 

Entrada ] 986 979 912 914 997 901 574 
Sortida ] 732 768 708 679 748 713 415 

Ambdós sentits 1.718 1.747 1.620 1.593 1.745 1.614 989 
 
 
El dia de la setmana amb major volum de trànsit és el dimarts amb 1.747 veh/dia entre 
els dos sentits de la via, tot i que amb valors gairebé iguals als del divendres. Tot i així, 
no es produeixen gaires variacions al llarg de la setmana quant al volum de trànsit. El 
dia laborable amb menor volum de trànsit és el dimecres amb prop de 1.600 vehicles. 
 
No és estrany que el dimarts sigui el dia amb més trànsit de la setmana i el dissabte 
circulin més vehicles que alguns dies plenament laborables, ja que en aquests dos 
dies hi ha el mercat setmanal, de manera que molta gent arriba de fora i aparca els 
seus vehicles a l’aparcament en superfície d’aquest mateix carrer. 
 
El diumenge sí que es registra una disminució sensible (propera al 40%) en el volum 
de trànsit de la via, ja que no arriba al miler de vehicles. El màxim flux d’entrada en 
dies laborables es registra en divendres i el més baix en dimecres. Pel que fa al volum 
de trànsit de sortida en dies laborables, la major intensitat es registra els dimecres, i el 
dia amb menys trànsit és el dijous. 

La IMD d’aquesta via en els dies 
laborables és de 1.685 veh./dia. 
En termes generals el fluxe 
d’entrada és un 25% superior al de 
sortida. 
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IMD. Vehicles/hora 

IMD  
Veh/hora 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 40 30 70 
Dilluns de 0-12 h 23 16 39 

Divendres de 15-24 h 68 48 116 
Dissabte 38 30 67 

Diumenge 24 17 41 
 
 
 
 
Hores punta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Índex de saturació de la via 

0,073

0,067

0,038

0,053

0,05

0,028

0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080

Laborables Dissabte Diumenge

Entrada Sortida
 

 
 
Tipus de vehicle  

 Entrada ] Sortida [  
 Veh/hora hora Veh/hora hora 

Dilluns 99 19-20 78 19-20
Dimarts 109 19-20 76 19-20

Dimecres 101 19-20 73 19-20
Dijous 125 19-20 97 19-20

Divendres 111 19-20 75 19-20
Dissabte 100 17-18 75 11-12

Diumenge 58 16-17 43 18-19

El divendres entre les 15 i les 24 
hores és registren una intensitat de 
pas de fins a 116 vehicles per hora, 
mentre que la mitjana setmanal és de 
només 70 veh/hora. 

L’Avinguda del Camí Ral de Cerdanya, 
es configura com una via bàsicament 
d’accés a la ciutat, ja que l’índex de 
saturació de trànsit sempre es molt 
superior en aquest sentit que no pas 
en el de sortida. 

No es detecten variacions importants 
els dissabtes respecte als dies 
laborables, però sí els diumenges, en 
què la saturació de la via es redueix a 
gairebé la meitat. 

L’hora punta durant la setmana es registra 
sempre, en els accesos i les sortides, 
entre les 19 i les 20 hores. En aquesta 
mateixa hora, els dijous es registra l’hora 
punta màxima de tota la setmana, que és 
entre un 25 i un 30% superior. 

Els caps de setmana, l’hora punta 
d’entrada es registra el dissabte a mitja 
tarda i la de sortida abans del migdia. 
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94%

4%

2%

Turismes Vehicles pesants Ciclomotors

La distribució segons tipologia dels 
vehicles que circulen per l’Av. del camí 
Ral de Cerdanya és exactament la 
mateixa que en el cas de la 
circumval·lació Oest, amb domini clar 
dels turismes i tan sols un 4% de 
vehicles pesats. 

 
Velocitat de pas 
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Quant a la velocitat dels vehicles, el 
30% circulen entre els 40 i els 50 
km/hora (de nou per sobre del límit 
establert), mentre que gairebé la meitat 
del total (49%) ho fan a velocitats 
encara superiors. Aquí cal destacar 
que un 3% dels vehicles circula per 
aquesta via a velocitats que estan per 
sobre dels 80 km/hora. A l’altre extrem, 
un 21% dels vehicles recorren aquest 
tram a velocitats inferiors als 40 
km/hora. 
 
La velocitat mitjana és de 50 km/h. 

 
c) Punt d’aforament 3: Avinguda del Salòria. 
 
Entre el carrer de Joaquim Viola Lafuerza i el carrer de la Regència d’Urgell. Vial de 
caràcter comercial a tocar de la seu de la SCL Cadí i eix neuràlgic de la Seu d’Urgell, 
juntament amb el Passeig de Joan Brudieu. 
 
Núm. de vehicles 

IMD  
Veh/dia 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 3.254 4.840 8.094 
Dissabte 2.799 4.105 6.904 

Diumenge 2.056 2.979 5.035 
 
 

Aforaments automàtics. Distribució setmanal 
 Dil. Dim. Dic. Dij. Div. Dis. Dig. 

Entrada ] 3.358 3.176 3.151 3.204 3.381 2.799 2.056 
Sortida ] 5.231 4.909 4.451 4.690 4.918 4.105 2.979 

Ambdós sentits 8.589 8.085 7.602 7.894 8.299 6.904 5.035 
 

La IMD d’aquest carrer els dies 
laborables és de 8.094 veh/dia, 
essent força més baixa en els caps 
de setmana. La IMD en els carrils de 
sortida pot arribar a ser un 30% 
superior als d’entrada. 
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El dia de la setmana amb major volum de trànsit és el dilluns, arribant fins als 8.589 
veh/dia, tot i que s’ha de destacar que en sentit de sortida els divendres es registra un 
màxim setmanal. El volum de trànsit es manté força constant al llarg de la setmana 
laboral, amb una lleugera baixada en la seva part central (dimecres i dijous). Els 
dissabtes el volum de trànsit diari de la via es redueix en més de 1.000 vehicles, i el 
diumenge la reducció arriba fins als 3.000 vehicles. 
 
IMD. Vehicles/hora 

IMD  
Veh/hora 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 136 202 337 
Dilluns de 0-12 h 79 178 257 

Divendres de 15-24 h 219 232 451 
Dissabte 117 171 288 

Diumenge 86 124 210 
Hores punta 

L’hora punta en aquest carrer es produeix 
tots els dies laborables entre les set i les 
vuit del matí de sortida de la ciutat i entre 
les set i les vuit de la tarda en sentit 
d’entrada.  
 
Els dissabtes coincideixen l’hora punta 
d’entrada i de sortida a l’interval comprés 
entre les 13 i les 14 hores. Els diumenges 
l’hora punta de sortida és a primera hora 

de la tarda, mentre que la tornada es produeix entre les 19 i les 20 hores. 
 
Els dijous d’entrada a la ciutat i els dilluns en el sentit de sortida és quan es registren 
les hores punta més intenses de tota la setmana. 
 
 

Índex de saturació de la via 
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Tipus de vehicle  

 Entrada ] Sortida [  
 Veh/hora hora Veh/hora hora 

Dilluns 365 19-20 471 7-8 
Dimarts 370 19-20 447 7-8 

Dimecres 379 19-20 430 7-8 
Dijous 382 19-20 446 7-8 

Divendres 376 19-20 436 7-8 
Dissabte 258 13-14 317 13-14

Diumenge 209 19-20 215 14-15

Els divendres entre les 15 i les 24 
hores, concretament, es registra una 
major densitat de pas de vehicles, 
tan d’entrada com de sortida, arribant 
als 451 veh./hora front als 337 de la 
mitjana setmanal. 

L’índex de saturació de la via està a 
l’entorn del 0,2. 

L’Av. Salòria es constitueix en un 
carrer eminentment de sortida de la 
ciutat, ja que els índexs de saturació 
de la via són majors en els carrils que 
s’allunyen del centre que en el sentit 
contrari. 

Els diumenges, ambdós sentits 
pràcticament s’igualen, tot i que 
continua essent lleugerament major el 
grau d’ocupació de la via en els carrils 
de sortida. 
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88%

10%

2%

Turismes Vehicles pesants Ciclomotors

Tot i tractar-se d’una via urbana, el número 
de vehicles pesats en aquest carrer és major 
que en els dos casos anteriors, que són vies 
periurbanes.  
 
Així doncs, el percentatge de vehicles pesats 
arriba fins al 10% del total. Aquest fet s’ha de 
relacionar amb els camions i furgonetes de 
distribució de mercaderies per a la zona 
comercial.  
 

 
 
Velocitat de pas 
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d) Punt d’aforament 4: Carrer de Sant Ot. 
 
Entre el carrer de Joaquim Viola Lafuerza i carrer de la Regència d’Urgell. Es tracta 
d’una via urbana que permet l’entrada i sortida del centre de la ciutat (Passeig de Joan 
Brudieu) i l’accés tant al casc antic com a l’eixample. 
 
Núm. de vehicles 

 Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 3.068 5.044 8.112 
Dissabte 2.692 4.118 6.810 

Diumenge 2.017 2.902 4.919 
 
 

Aforaments automàtics. Distribució setmanal. 
 Dil. Dim. Dic. Dij. Div. Dis. Dig. 

Entrada ] 3.365 3.103 2.778 2.784 3.308 2.692 2.017 
Sortida ] 4.575 5.277 5.734 5.519 4.116 4.118 2.902 

Ambdós sentits 7.940 8.380 8.512 8.303 7.424 6.810 4.919 
 

La IMD mitjana de la via en els dies 
laborables és de 8.112 veh/dia. El 
flux de sortida de la ciutat és un 40% 
superior al de sortida, tot i que els 
diumenges la situació s’equilibra 
força.

La velocitat mitjana en aquesta via 
és bastant moderada, situant-se en 
els 28 km/h.  

El 40% dels vehicles circulen a una 
velocitat que es troba entre els 20 i 
els 30 km/h, mentre que un 21% ho 
fa a velocitats inferiors, un 37% va a 
una velocitat d’entre 30 i 50 km/h i 
tan sols un 11% va a velocitats 
superiors als 40 km/h. 
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El dia de la setmana amb major intensitat de trànsit total és el dimecres, tot i que el 
major volum trànsit d’entrada es dóna els dilluns. Al llarg de la setmana laboral el 
trànsit es concentra en els dies centrals (dimarts, dimecres i dijous), mentre que els 
dilluns i divendres es detecta una baixada sensible en el nombre total de vehicles. 
 
Els dissabtes, el trànsit total és fins a un 15% inferior al dels dies laborables, però 
perquè disminueix molt l’entrada de vehicles, ja que la sortida és fins i tot superior a la 
que es registra el divendres. El diumenge, el volum de trànsit és encara menor però es 
dóna la circumstància que s’igualen molt les entrades i les sortides. 
 
 
 
 
 
IMD. Vehicles/hora 

IMD  
Veh/hora 

Entrada 
] 

Sortida
[  

Ambdós 
sentits 

Dilluns a divendres 128 210 338 
Dilluns de 0-12 h 85 124 209 

Divendres de 15-24 h 184 209 393 
Dissabte 112 172 284 

Diumenge 84 121 205 
 
Hores punta 

 Entrada ] Sortida [  
 Veh/hora hora Veh/hora hora 

Dilluns 286 19-20 381 19-20
Dimarts 290 19-20 484 19-20

Dimecres 235 19-20 527 19-20
Dijous 296 19-20 453 9-10 

Divendres 296 13-14 308 9-10 
Dissabte 229 19-20 343 19-20

Diumenge 189 19-20 266 19-20
 
 

Índex de saturació de la via 
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De nou ens trobem amb una via 
bàsicament de sortida de la ciutat, ja 
que els carrils de sortida sempre, fins i 
tot els diumenges, estan més plens 
que els d’entrada, tal i com es desprèn 
dels índexs de saturació del carrer. 

S’observa que aquests índexs, 
sobretot en els carrils de sortida, van 
disminuint a mesura que avança el cap 
de setmana. 

Per moments de major intensitat, els 
divendres a la tarda-nit, sobretot a 
causa del trànsit de sortida, és quan 
es registra la concentració més 
elevada de pas de vehicles, amb 393 
veh/hora. 

Les hores punta d’entrada es registren els 
dijous a última hora de la tarda i els 
divendres entre les 13 i 14 hores, tot i que 
no hi ha grans variacions al llarg de la 
setmana. Molt més intens és el trànsit de 
sortida els dimecres a última hora de la 
tarda. 

Els caps de setmana, l’hora punta tant a 
l’entrada com a la sortida es produeix 
entre les 19 i les 20 hores. 
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Tipus de vehicle  
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Pel que fa a la distribució per tipologies dels 
vehicles que circulen pel Carrer de Sant Ot, 
es veu que és molt similar a la de l’Avinguda 
del Salòria, amb un 10% de vehicles pesats 
tot i que amb una incidència menor del 
nombre de ciclomotors. 
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11.7.3. Anàlisi comparatiu entre els diferents punts d’aforament. 
 
El principal aspecte que cal destacar de l’anàlisi conjunta dels quatre punts 
d’aforament és que es poden agrupar clarament en dos blocs en funció del volum de 
trànsit i de les característiques de la via. Així, els punts 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. 
 
 
IMD dies laborables (vehicles/dia) 

Dilluns a Divendres 
IMD Entrada Sortida 

Ambdós 
sentits 

P1 558 622 1.180 
P2 958 727 1.685 
P3 3.254 4.840 8.094 
P4 3.068 5.044 8.112 

 

Durant els dies laborables no s’aprecien 
grans diferències de trànsit entre les dues 
vies urbanes (P3 i P4), mentre que en les 
vies periurbanes, l’Av. del Camí Ral de 
Cerdanya registra un trànsit un 30% superior 
al de la Circumval·lació. 

Quant a la velocitat de pas, se situa en 
els 29,5 km/hora de mitjana. 

El 41% dels vehicles circula a una 
velocitat compresa entre els 20 i els 30 
km/h. Un 14% ho fa a velocitats 
inferiors a aquesta i un 45% a 
velocitats superiors. D’aquests darrers, 
un 12% va a més de 40 km/hora. 
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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. 
 
IMD dissabtes (vehicles/dia) 
Dissabte 

IMD Entrada Sortida 
Ambdós 
sentits 

P1 576 609 1.185 
P2 901 713 1.614 
P3 2.799 4.105 6.904 
P4 2.692 4.118 6.810 

 
 
IMD diumenges (vehicles/dia) 
Diumenge 

IMD Entrada Sortida 
Ambdós 
sentits 

P1 394 434 828 
P2 574 415 989 
P3 2.056 2.979 5.035 
P4 2.017 2.902 4.919 

 
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.   
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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 trobem 
al Carrer de Sant Ot.  

 

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.  Els diumenges el 
trànsit disminueix en tots els punt d’aforament. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell

 

 328

Dissabte

0,
04

6

0,
06

7

0,
17

2

0,
15

2

0,
05

0,
05

0,
21

1

0,
22

9

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

P1 P2 P3 P4
entrada sortida

Diumenge

0,
02

8

0,
03

8

0,
13

9

0,
12

6

0,
03

4

0,
02

8

0,
14

3 0,
17

7

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

P1 P2 P3 P4
entrada sortida

 
 
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. 
 
En el cas de les vies urbanes, el dissabte la situació no varia gaire respecte els dies de 
la setmana. Tanmateix sí que cal remarcar que, a diferència del que passa la resta de 
dies de la setmana, durant els dissabtes i diumenges, el sentit de sortida del carrer de 
Sant Ot està més saturat que l’Av. Salòria. En qualsevol cas, els carrils de sortida a la 
ciutat sempre presenten índexs de saturació més elevats que els d’entrada. Tan sols 
els diumenges en l’Av. Salòria els índexs gairebé s’igualen. 
 
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. 
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          Tipologia dels vehicles als diferents 
                          punts d’aforament 
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11.8. CAMPANYA D’AFORAMENT DE VEHICLES A LA SEU D’URGELL 
(MOPT). 
 
Durant el període comprès entre el 20 de novembre i l’1 de desembre del 2003, tècnics 
del MOPT realitzaren una campanya d’aforament de vehicles al terme municipal de la 
Seu. L’anàlisi portat a terme va ser molt similar al ja detallat a l’apartat anterior 
S’escolliren 4 punts de mostreig i es va registrar el pas de vehicles. Concretament: 
 
- P1 (20/11-1/12): Avinguda del Valira. 
- P2 (20/11-30/11): Avinguda de les Valls d’Andorra. 
- P3 (20/11-30/11): Avinguda de Guillem Graell. 
- P4 (22/11-1/12): Avinguda del Camí Ral de Cerdanya. 
 
Els mostrejos eren en tots dos sentits de circulació i estratificats per cada hora. 
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Aquest és el punt amb major 
intensitat de trànsit registrat dels 
quatre estudiats. Sens dubte es 
tracta d’una de les principals vies de 
pas del municipi. 
 
Des 11 dies mostrejats, 6 registren 
més de 25.000 vehicles compta-
bilitzats, amb només tres dies que 
varen registrar valors inferiors als 
20.000. 

Quant a la tipologia dels vehicles que 
circulen per cada via, s’observa 
novament que es poden agrupar les 
vies entre periurbanes i urbanes.  

A les primeres, el nombre de vehicles 
pesats és tan sols del 4%, mentre 
que a les vies urbanes arriba fins al 
10%. Aquest fet s’ha de relacionar 
amb tota seguretat amb el pas dels 
camions i furgonetes que proveeixen 
els comerços de la zona i fan ús de 
les zones de càrrega i descàrrega, 
així com als camions relacionats amb 
l’activitat de la SCL Cadí. 
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Aquest és el segon punt d’aforament 
en volum de vehicles comptabilitzats. 
En aquest cas, es van registrar dos 
màxims que van superar lleugera-
ment els 12.000 vehicles els dies 5 i 
9. 
 
Per altra banda, els dos mínims 
registrats els dies 3 i 10 es trobaven 
propers als 8.000 vehicles 
comptabilitzats. 
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El tercer punt quant a volum de 
vehicles registrats mostra un patró 
pràcticament igual al del punt 
anterior, amb els mateixos dies 
mínims. 
 
En aquest cas, però, els màxims 
registrats varen ser només 
lleugerament superiors o iguals als 
6.000 vehicles comptabilitzats. 
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El darrer punt de mostreig va ser el 
que va registrar una xifra més baixa 
de vehicles comptabilitzats. En 
aquest cas, el màxim registrat va ser 
superior als 4.200 vehicles, mentre 
que els mínims van oscil·lar al voltant 
dels 3.000. 
 
 

 
La selecció d’aquests punts va anar dirigida a quantificar 4 vials amb importància 
decreixent al municipi. Tot i que la informació recollida no és tant detallada com a la 
campanya realitzada pel RACC, es percep que les conclusions no s’allunyen de les 
obtingudes anteriorment. Així, els vials amb més ús són els que s’identifiquen amb les 
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artèries principals del municipi, mentre que aquells amb un trànsit menor són els 
situats en la trama secundària de carrerrs.  
Finalment, les IMD dels quatre punts es mostren al següent gràfic: 
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Com era previsible, les IMD són 
decreixents en la mateixa mesura en 
què ho són els vehicles 
comptabilitzats per als punts de 
mostreig. 
 
La diferència màxima entre els punts 
1 i 4 és de gairebé 20.000 veh/dia, fet 
que mostra de forma clara la 
importància per a la xarxa viària 
urbana de la Seu d’ambdós vials. 
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